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ZASTRZEŻENIA
Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z ubieganiem się Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Prospekt został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi przepisami
regulującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego w Polsce, w szczególności z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, z wyjątkiem Zarządu Emitenta żadna inna osoba nie jest uprawniona do
podawania do publicznej wiadomości jakichkolwiek informacji związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym. W przypadku podawania takich informacji do publicznej wiadomości wymagana jest zgoda Zarządu Emitenta.
Niniejszy Prospekt został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a zawarte w nim
informacje są zgodne ze stanem na Datę Prospektu. Jednocześnie zwraca się uwagę, iż w przypadku zatwierdzenia przez
Komisję Nadzoru Finansowego aneksu lub aneksów do Prospektu przekazywanych do publicznej wiadomości zgodnie z art.
51 Ustawy o ofercie publicznej, Prospekt będzie zawierać zarówno informacje aktualne na dzień jego zatwierdzenia, jak
również informacje o zdarzeniach lub okolicznościach, które mogłyby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji,
a o których Emitent powziął wiadomość po zatwierdzeniu Prospektu.
Pozycja konkurencyjna Emitenta oszacowana została wedle najlepszej wiedzy Zarządu. Przy szacunkach uwzględniono
publicznie dostępne informacje oraz wewnętrzne analizy. W przypadkach, gdzie było to możliwe i uzasadnione, oparto się na
danych podmiotów zewnętrznych.
Pewne wielkości przedstawione w danych finansowych zostały zaokrąglone. Stąd poszczególne sumy w tabelach mogą nie
być sumami arytmetycznymi w wyniku tych zaokrągleń. Dotyczy to również wielkości procentowych.

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI
Niniejszy Prospekt zawiera twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Żadne z takich twierdzeń nie może być rozumiane ani
interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w
sporządzaniu Prospektu, że takie zdarzenia wystąpią i że zostaną osiągnięte skutki określone w tych twierdzeniach.
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CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE
Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu Emisyjnego. Decyzja inwestycyjna odnośnie papierów
wartościowych objętych Prospektem powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu
Emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego
Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające podsumowanie, łącznie z każdym jego
tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy niniejsze Podsumowanie
wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu.

1. NAZWA, SIEDZIBA, FORMA PRAWNA, DANE TELEADRESOWE, OSOBY ZARZĄDZAJĄCE,
DORADCY I BIEGLI REWIDENCI

Emitent:
Nazwa (firma):
Siedziba Emitenta:
Forma prawna Emitenta:
Ustawodawstwo:
Kraj siedziby Emitenta:
Adres Emitenta:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:
Numer KRS:
Numer NIP:
Numer REGON:

Mo-BRUK Spółka Akcyjna
Niecew
spółka akcyjna
polskie i prawo Unii Europejskiej
Rzeczpospolita Polska
Niecew 68, 33-322 Korzenna
+48 (18) 441 70 48
+48 (18) 441 70 99
mobruk@mobruk.pl
www.mobruk.pl
0000357598
734-32-94-252
120652729

W skład Zarządu Emitenta wchodzą:
Józef Tadeusz Mokrzycki
Elżbieta Maria Mokrzycka
Anna Magdalena Mokrzycka
Wiktor Jakub Mokrzycki
Tobiasz Jan Mokrzycki

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
Janusz Stanisław Mikuła
Konrad Paweł Turzański
Andrzej Adam Tekiel
Stanisław Mirosław Garlicki
Piotr Pietrzak

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Oferujący:
Nazwa (firma):
Adres siedziby:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska spółka akcyjna
ul. Marszałkowska 78/80 00-517 Warszawa
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Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

+48 (22) 504 30 00
+48 (22) 629 71 50
centrala@bossa.pl
www.bossa.pl

Doradca Finansowy:
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. spółka komandytowa
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
+48 (61) 850 92 00
+48 (61) 850 92 01
corporate_finance@gtfr.pl
www.gtfr.pl

Doradca Prawny:
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
+48 (22) 499 55 22
+48 (22) 825 21 12
kancelaria@professio.pl
www.professio.pl

Biegły Rewident:
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

HLB M2 Audyt spółka z o.o.
ul. Rakowiecka 41 lok. 27, 02-521 Warszawa
+48 (22) 487 51 61
+48 (22) 427 89 61
info@hlbm2.pl
www.hlbm2.pl

HLB M2 Audyt Sp. z o.o. jest członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wpisanym do rejestru podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3149. Informacje o tym jakie sprawozdania
finansowe Emitenta zostały zbadane przez HLB M2 Audyt Sp. z o.o. zamieszczono w pkt. 2. Części III Prospektu Dokument Rejestracyjny pt. „ Biegli rewidenci”.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

2.1. Historia działalności Emitenta

Emitent od 1985 roku prowadził działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą „Mo–BRUK”
Józef Mokrzycki. Do 1996 roku przedmiotem działalności Emitenta była produkcja wyrobów z lastriko (płytki, parapety,
schody) a głównymi odbiorcami produktów byli klienci indywidualni. Od 1996 roku Emitent realizuje działalność związaną z
szeroko rozumianą gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recycling. Ze względu na postępujący
rozwój firmy w dniu 1 kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności
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gospodarczej Mo-BRUK Józef Mokrzycki w spółkę komandytową. Z dniem 1 czerwca 2010 roku dokonano przekształcenia
formy prawnej Spółki w spółkę akcyjną.
Kamienie milowe w działalności Emitenta:
- 1997 – uruchomienie przez Spółkę Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi, Gmina Korzenna;
- 2001 – Spółka staje się posiadaczem Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu;
- 2004 – uruchomienie oddziału Spółki – Zakładu Recyklingu Odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w
Wałbrzychu;
- 2007 – budowa kolejnego oddziału Spółki – Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych zlokalizowanego w
miejscowości Karsy, k. Ożarowa;
- 2008 – podpisanie pierwszych dwóch umów na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
- grudzień 2008 - nabycie od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. 100% udziałów w Spółce Raf – Ekologia Sp. z o.o. z
siedzibą w Jedliczach będącej spalarnią odpadów przemysłowych;
- 1 czerwiec 2010 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 11 czerwiec 2010 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji serii
C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;
- 24 czerwiec 2010 – na mocy decyzji Zarządu GPW w Warszawie S.A., wyrażonej w Uchwale nr 589/2010 z dnia 24
czerwca 2010 roku, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało
356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda; wprowadzenie akcji, o
których mowa powyżej nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
wyniku emisji akcji serii C;
- 29 czerwiec 2010 – dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00021 (Uchwała Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. nr 592/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku);
- 29 czerwiec 2010 – uzyskanie od SANEPIDu i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywnych opinii pod
względem sanitarno - środowiskowym dla rozbudowy istniejącego Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w
Karsach;
- 19 lipiec 2010 – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stwierdza prawomocność decyzji o zmianie
pozwolenia zintegrowanego znak: PZ 114.1/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w przedmiocie działalności Zakładu
Recyklingu Odpadów i Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu;
- 21 lipiec 2010 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.560.180,00 zł, to jest do kwoty
23.413.850,00 zł, w drodze emisji akcji serii C (Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 21 lipca 2010
roku);
- 9 sierpień 2010 - dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 356.018 praw
do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
kodem PLMOBRK 00021 (Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 785/2010 z dnia
5 sierpnia 2010 roku);
- 10 sierpień 2010 - dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 356.018
akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu
10 sierpnia 2010 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich
kodem PLMOBRK00013 (Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 785/2010 z dnia 5
sierpnia 2010 roku);
- 19 sierpień 2010 – przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Utworzenie centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów” (Pismo z Ministerstwa Gospodarki, znak DPO-II-63511-2673/10); wartość wydatków kwalifikowanych: 5.041.300,00 zł (netto), wielkość dofinansowania: 60% (netto), kwota
dofinansowania: 3.024.780,00 zł (netto);
- 24 sierpień 2010 – uprawomocnienie się Decyzji z dnia 22.07.2010r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa znak BII
7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych
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wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w miejscowości Karsy, gmina
Ożarów; niniejszy projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej"
objęty jest dotacją w kwocie 31.062.600,00 zł ze środków Unii Europejskiej; uprawomocnienie się decyzji umożliwia
Spółce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
17 września 2010 – audyt recertyfikujący zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001
oraz ISO 14001 w następującym zakresie: odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i
rozwój technologii w powyższym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych wód i ścieków, produkcja betonu
towarowego oraz granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów; jednostką certyfikującą było DNV;
audyt nie wykazał żadnych niezgodności; ważność certyfikatów dla zakładu w Niecwi przedłużono o kolejne trzy lata
tj. do roku 2013;
październik 2010 – rozpoczęcie procesu pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu i/lub emisji
obligacji na kwotę 50 mln zł; celem pozyskania finansowania jest przyspieszenie realizacji inwestycji;
11 październik 2010 – uprawomocnienie się Decyzji z dnia 21.09.2010r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa znak
BII 7624/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaty - zadaszenia nad
miejscami magazynowania odpadów” w miejscowości Karsy, gmina Ożarów; zrealizowanie niniejszego projektu
pozwoli na zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co bezpośrednio przełoży
się na poprawę jakości produkowanych w Oddziale Spółki w Karsach paliw alternatywnych;
22 listopad 2010 – uprawomocnienie się Decyzji z dnia 02.11.2010 r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa znak BII
7331/18/2010 ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu
Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach;
16 grudnia 2010 – podpisanie umowy na dostawę instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza o
wartości 7.000.000 EUR; wytworzona para i ciepłe powietrze zostaną wykorzystane do podsuszania paliw
alternatywnych produkowanych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach; zakup przedmiotowej
instalacji jest częścią realizacji zakładanego planu inwestycyjnego;
5 styczeń 2011 - podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”; wysokość
dofinansowania wynosi 31.062.600,00 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji;
przedmiotowa technologia pozwoli na zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego Paliw
Alternatywnych w Karsach z obecnych 100 000 Mg do 200 000 Mg paliw alternatywnych; zaprojektowane w ramach
projektu suszarnia oraz instalacja do produkcji ciepłego powietrza pozwolą na podsuszanie paliw alternatywnych co
bezpośrednio przełoży się na jakość dostarczanych do odbiorców paliw;
7 styczeń 2011 – podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum
B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”; wysokość dofinansowania wynosi 3.024.780,00 zł, co
stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji; głównym celem przedmiotowego projektu jest
działalność badawczo - wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej; dzięki
nowoczesnemu Centrum Badawczo - Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka będzie w
stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy
zachowaniu konkurencyjności cenowej;
12 styczeń 2011 – podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie w systemie „pod klucz” zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Zakładu Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych”; wartość umowy wynosi 18,35 mln zł netto;
podpisanie umowy wynika z przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju działalności w Wałbrzychu;
21 stycznia 2011 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji,
dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; W ramach tej
uchwały Spółka mogła wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej emisji, o łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 50.000.000 zł; minimalną liczbą Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla
dojścia emisji do skutku (próg emisji), jest taka liczba Obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 45.000.000
zł; Spółka mogła emitować Obligacje do dnia 31.12.2011 roku, przy czym termin ten byłby zachowany, jeżeli
najpóźniej do dnia 31.01.2012 roku zostałby dokonany przydział Obligacji;
10 luty 2011 – Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji (pozwolenia na budowę) nr A/3/11 z dnia 25
stycznia 2011 roku; w/w decyzja pozwoliła na rozpoczęcie budowy zadaszenia nad miejscami magazynowania
odpadów w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach; zrealizowanie niniejszego projektu pozwoli na
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zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawę jakości
produkowanych paliw alternatywnych; szacowana wartość inwestycji wynosi ok 2 mln zł netto;
18 marca 2011 - Spółka otrzymała 808.540,20 zł dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów” na podstawie podpisanej w dniu 7 stycznia 2011 umowy z
Ministrem Gospodarki;
31 maja 2011 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w
mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego, na podstawie której odmówiono zatwierdzenia instrukcji
eksploatacji składowiska należącego do Spółki; przedmiotowy wyrok dotyczy postępowania prowadzonego z
wniosku Spółki, które dotyczyło zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska w zakładzie w Wałbrzychu;
Marszałek Województwa Dolnośląskiego odmówił zatwierdzenia tej instrukcji, a Minister Środowiska utrzymał w
mocy przedmiotową decyzję; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił negatywną decyzję Ministra
Środowiska; w uzasadnieniu wyroku, wskazał na występujące w decyzji Ministra poważne uchybienia w zakresie
prawa materialnego, w tym art. 53 ustawy o odpadach; Sąd nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć.
13 czerwca 2011 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2011
z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenie obligacji do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którą postanowiono, iż Spółka może wyemitować Obligacje
jednej lub więcej serii w ramach Jednej lub Kilku emisji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 zł;
minimalną liczbą Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg emisji), określi
Zarząd Spółki;
12 sierpnia 2011 - zakończenie emisji obligacji zabezpieczonych majątkiem Emitenta serii A o wartości 50 mln zł.
Emisja trzyletnich obligacji została przeprowadzona z pełnym sukcesem. Emitent pozyskał z emisji obligacji kapitał w
kwocie 50 mln zł oprocentowany na bazie zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M + 500 pb marży.
8 listopada 2011 – 3-letnie obligacje serii A Mo-BRUK S.A., których emisja zakończyła się 12 sierpnia 2011 roku
zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst pod nazwą MBR0814 oraz numerem ISIN:
PLMOBRK00039;
18 listopada 2011 - Starosta Opatowski stwierdził prawomocność Decyzji Nr 2.15.2011.Oż z dnia 4 listopada 2011
roku, znak B.I.6740.2.15.2011.Oż. (pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięcia pn. „Zakład paliw alternatywnych
wraz z instalacją do produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w miejscowości Karsy;
zrealizowanie niniejszego projektu umożliwi Spółce podwojenie ilości produkowanych paliw alternatywnych do 200
000 ton na rok oraz ich podsuszanie w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach.
20 grudnia 2011 – Spółka otrzymała Decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011
roku, znak DIiO-420/462/2011/amz uchylającą Decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 roku, znak DW.DI.471-4/1677/11 odmawiającą umorzenia
prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Spółki
Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu oraz wstrzymującej ich
użytkowanie; Główny Inspektor Ochrony Środowiska nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć przez organ I instancji.
Ponadto Spółka otrzymała Postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011 roku,
znak DIiO-420/394/2011/jk uchylające Postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 roku, znak DW.DI.471-4/1080/2177/11 w przedmiocie odmowy
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Spółki instalacji
Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu; Główny Inspektor
Ochrony Środowiska przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Powyższe postanowienie oraz decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzają prawidłowość
postępowania Spółki.
26 stycznia 2012 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, na wniosek Emitenta, Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 roku dokonał wpisu w Rejestrze
Przedsiębiorców nowego oddziału spółki pod nazwą „Mo-BRUK S.A. III Oddział w Wałbrzychu Zakład Odzysku
Mułów Węglowych".
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10 luty 2012 – na rachunek bankowy Spółki wpłynęła dotacja w kwocie 1.025.059,80 zł na realizację
przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”, na podstawie
Umowy z dnia 7 stycznia 2011 roku podpisanej z Ministrem Gospodarki.

2.2. Kapitał zakładowy Emitenta

Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.413.850,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta
osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
Akcjami Spółki są:
- 714.732 akcji imiennych serii A (1.429.464 głosów) - akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na 1 akcje
serii A przypadają 2 głosy,
- 1.270.635 akcji imiennych serii B (1.270.635 głosów) – akcje serii B nie są uprzywilejowane,
- 356.018 akcji na okaziciela serii C (356.018 głosów) – akcje serii C nie są uprzywilejowane.
Wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały w pełni opłacone. Akcje serii C Emitenta są notowane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect. Akcje serii C zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku
NewConnect na podstawie Uchwały nr 785/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5
sierpnia 2010 roku.
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt
pięć) akcji. Od dnia 10 sierpnia 2010 roku 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013 notowanych jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na
rynku NewConnect, zgodnie z Uchwałą nr 785/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5
sierpnia 2010 roku. Pozostałe akcje – akcje imienne serii A i serii B w ilości 1.985.367 – są niezdematerializowane.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie emitował akcji, które byłyby opłacone wkładami
innymi, niż pieniężne.
Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału
docelowego. Nie istnieją żadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego. Emitent nie
rejestrował warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jak również nie podjął uchwały, która przewidywałaby
warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne prawa do nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do
warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego
Emitenta.
W dniu 30 kwietnia 2010 roku Emitent podjął uchwałę o przekształceniu Emitenta ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną
(Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kapitał zakładowy Emitenta wynosił 19.853.670,00 zł (słownie:
dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) i dzielił się na 1.985.367
(słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, w tym 714.732 akcji
imiennych serii A oraz 1.270.635 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
Rejestracja przekształcenia Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu
1 czerwca 2010 roku. W dniu 1 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 2 w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Podwyższenie kapitału nastąpiło o kwotę nie większą niż 3.560.180,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy
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sto osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję do 356.018 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście) akcji
zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł każda.
W dniu 21 lipca 2010 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.560.180,00 zł
(Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 21 lipca 2010 roku), wskutek czego kapitał zakładowy Emitenta wynosi
23.413.850,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na
2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej
10,00 zł każda.

2.3. Ogólny zarys działalności Emitenta

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą:
- Mo-BRUK S.A. – jest podmiotem dominującym w ramach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK, który prowadzi działalność w
zakresie gospodarki odpadami.
- Raf-Ekologia Sp. z o.o. – jest podmiotem zależnym w ramach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK, który prowadzi
działalność w zakresie spalania odpadów przemysłowych i medycznych.
Emitent obecnie prowadzi działalność w ramach następujących jednostek organizacyjnych:
- Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k. Ożarowa,
- Zakład Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu,
- Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu,
- Zakład Odzysku Odpadów w miejscowości Niecew k. Nowego Sącza,
- Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf-Ekologia Sp. z o.o. w miejscowości Jedlicze,
- Zakład Budowy Betonowych Dróg i Nawierzchni Lotniskowych w miejscowości Korzenna k. Nowego Sącza,
- Złoże Kruszywa Naturalnego „Florynka” w Miejscowości Florynka,
- Dwie stacje paliw w miejscowości Niecew i Łęka , myjnia samochodowa w miejscowości Łęka oraz Stacja Kontroli
Pojazdów w miejscowości Łęka,
- Laboratorium w miejscowości Niecew służące prowadzeniu badań nad technologiami do unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych oraz badania paliw alternatywnych.
Obecna działalność Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się w następujących obszarach:
- gospodarka odpadami, w ramach tego obszaru Emitent prowadzi następujące działania:
 produkcja i sprzedaż paliwa alternatywnego,
 spalanie odpadów, produkcja i sprzedaż pary technologicznej,
 składowanie i recykling odpadów,
 cementacja odpadów niorganicznych i produkcja granulatu cementowego,
- produkcja betonu, budowa dróg i nawierzchni betonowych,
- pozostała działalność, w ramach której Emitent prowadzi następujące działania:
 sprzedaż paliw płynnych na własnych stacjach paliw,
 usługi myjni samochodowej,
 usługi diagnostyki samochodowej w własnej stacji kontroli pojazdów,
 usługi laboratoryjne.
Działalność Grupy Kapitałowej Mo-BRUK jest specyficzna pod tym względem, że generuje ona dochody zarówno po stronie
swoich dostawców jak i po stronie odbiorców. Dlatego, w przeciwieństwie do typowych przedsiębiorstw, Emitent z uwagą
monitoruje oba rynki, tzn. dostawców i odbiorców, aby zapewnić konkurencyjną cenę i jakość usług i produktów. Głównym
źródłem dochodów Emitenta, są dochody z tytułu przyjęcia odpadów do dalszej ich utylizacji. Spółka posiada technologię,
pozwolenia i doświadczenie w utylizacji niemal pełnej gamy rodzajów odpadów przewidzianych w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach. W związku z tym, klientami Emitenta są firmy posiadające odpady m.in. firmy zbierające odpady
Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 14

komunalne, firmy zajmujące się segregacją odpadów, firmy posiadające na swoim terenie nagromadzone odpady oraz firmy
produkcyjne, wytwarzające w procesie produkcyjnym odpady przemysłowe.
Każdy klient za przekazanie Emitentowi odpadów do dalszej ich utylizacji uiszcza opłatę w wysokości zależnej od rodzaju
danego odpadu. W dalszej kolejności Emitent przetwarza otrzymane odpady w taki sposób, aby uzyskać z nich maksymalne
korzyści dla środowiska naturalnego i dla siebie:
- z otrzymanych wysegregowanych odpadów komunalnych i przemysłowych Emitent wytwarza paliwa alternatywne,
które następnie sprzedaje jako substytut węgla,
- odpady nieorganiczne poddaje procesowi cementacji, w wyniku którego uzyskuje granulat cementowy stanowiący
substytut kruszywa,
- część odpadów przemysłowych i odpady medyczne spala w spalarni odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o., wytwarzając
z nich energię i parę, które następnie sprzedaje do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.,
- Wybrane odpady inne niż niebezpieczne i azbest składuje na własnym składowisku odpadów w Wałbrzychu.
W ramach pozostałej działalności Emitent posiada w miejscowości Niecew Zakład Budowy Betonowych Dróg i Nawierzchni
Lotniskowych . Emitent prowadzi także dodatkową działalność związaną ze stacjami paliw, stacją diagnostyki pojazdów oraz
laboratorium. Emitent jest właścicielem dwóch stacji paliw funkcjonujących w miejscowości Niecew oraz Łęka. Na terenie
stacji w Łęce zlokalizowana jest także stacja kontroli pojazdów, która jest własnością Emitenta. Oprócz sprzedaży paliw i
usług diagnostyki pojazdowej Emitent na terenie stacji w Łęce prowadzi usługi myjni samochodowej oraz usługi handlowogastronomiczne. Dodatkowo spółka posiada w swoich strukturach laboratorium, które . wykonuje prace badawczorozwojowe.

2.4. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

W określeniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Mo-BRUK, Zarząd Emitenta kierował się misją oraz wizją Mo-BRUK S.A., a
także głównymi celami wyznaczonymi przez akcjonariuszy. Misją Emitenta jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym
klientom usługi utylizacji odpadów każdego rodzaju z gwarancją ich dalszego przetworzenia zgodnie z zachowaniem
wymogów ochrony środowiska. Emitent rozumie swoją misję jako rozwijanie działalności odpadowej, nastawionej na
umożliwienie spełnienia przez Polskę ostrych wymogów ograniczenia składowania odpadów. Z tego względu Emitent dąży
do zwiększenia mocy produkcyjnych, wdrożenia najnowocześniejszych światowych technologii przerobu odpadów oraz
propagowania szeroko pojętej proekologicznej gospodarki odpadami. Zarząd Emitenta dąży do realizacji wizji Mo-BRUK
S.A., w której postrzegana jest ona jako lider i prekursor w recyklingu odpadów w skali europejskiej.
Najważniejszym celem Zarządu Mo-BRUK S.A. jest maksymalizacja długoterminowej wartości Spółki dla akcjonariuszy.
Celami Zarządu Emitenta są również:
- Trwałe umocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta jako lidera branżowego w produkcji paliwa alternatywnego w
Europie Środkowo-Wschodniej,
- Zagwarantowanie klientom stabilnej obsługi w oparciu o przyjazne relacje oraz propagowanie idei segregacji i
recyklingu odpadów wśród lokalnych społeczności.
Zarząd Mo-BRUK S.A. realizuje przedstawione powyżej cele poprzez:
- Inwestycje w budowę nowych zakładów produkcyjnych w: Wałbrzychu, Górażdże, Piekarach Śląskich oraz
rozbudowę zakładu w Karsach,
- Pozyskiwanie dla Emitenta dotacji przyznawanych ze środków unijnych,
- Wdrażanie najnowocześniejszych światowych technologii z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego ich
stosowania,
- Utrzymywanie bezpiecznego dla Emitenta poziomu relacji kapitału własnego do zadłużenia,
- Utrzymywanie rentowności prowadzonej działalności na ponad przeciętnym poziomie,
- Stosowanie przejrzystych zasad Corporate Governance i posiadanie statusu spółki publicznej,
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Realizowanie projektów z zakresu PR propagujących właściwą gospodarkę odpadami oraz budujących przyjazny
wizerunek Emitenta w regionach, w których prowadzi on działalność.

Długoterminowym efektem realizowanej przez Zarząd Mo-BRUK S.A. strategii rozwoju będzie wzrost konkurencyjności
Emitenta. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta zakłada realizację następujących projektów inwestycyjnych:
- Budowę Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów w miejscowości Niecew koło Nowego
Sącza. Inwestycja została zakończona w październiku 2011 roku.
- Rozbudowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach – umożliwi ona zwiększenie możliwości technicznych
przerobu w zakładzie w Karsach z 100 tys. ton odpadów do 200 tys. ton odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych)
rocznie oraz zwiększenie technicznych mocy produkcyjnych instalacji z 100 tys. ton do 200 tys. ton paliwa
alternatywnego rocznie. W tejże lokalizacji Emitent zakłada także budowę spalarni odpadów oraz suszarni, przy
pomocy której osuszane będzie produkowane paliwo alternatywne.
- Budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże – w efekcie tworzonej inwestycji w Górażdże Emitent
teoretycznie będzie w stanie przyjąć do utylizacji rocznie około 200 tys. ton wysegregowanych odpadów
komunalnych a maksymalne techniczne moce produkcyjne zakładu pozwalać będą na produkcję około 200 tys. ton
paliwa alternatywnego. W tejże lokalizacji Emitent zakłada także budowę spalarni odpadów oraz suszarni, przy
pomocy której osuszane będzie produkowane paliwo alternatywne.
- Utrzymanie istniejących technicznych mocy produkcyjnych w zakładzie produkcji paliw alternatywnych w Wałbrzychu
na poziomie 60 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie.
W efekcie rozbudowy mocy produkcyjnych zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, utrzymania istniejącego
poziomu mocy produkcyjnych zakładu w Wałbrzychu oraz budowy nowego zakładu w Górażdże łączne techniczne moce
produkcyjne paliwa alternatywnego Emitenta powinny docelowo osiągnąć poziom 460 tys. ton rocznie.
-

Budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu – w wyniku tej inwestycji Emitent zakłada:
 przy ul. Moniuszki - budowę instalacji do odzysku i przetwarzania mułów węglowych oraz rozpoczęcie
eksploatacji mułów węglowych z posiadanej przez Emitenta laguny odpadów pogórniczych,
 przy ul. Kosteckiego – rozpoczęcie eksploatacji i odzysku mułów węglowych z posiadanej przez Emitenta
hałdy odpadów pogórniczych,
 przy ul Górniczej – budowę instalacji do odzysku odpadów nieorganicznych zawierających metale ciężkie,
które ze względu na niespełnienie testów zgodności nie mogą zostać przeznaczone do składowania.

W wyniku zrealizowanej inwestycji w Wałbrzychu Emitent będzie w stanie z posiadanych hałd mułów węglowych przy ul.
Moniuszki i Kosteckiego odzyskiwać i sprzedawać rocznie około 150 tys. ton mułów węglowych.
-

Budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich – w wyniku tej inwestycji planowane jest
zbudowanie dwóch instalacji:
 pierwsza instalacja - do utylizacji odpadów niebezpiecznych (np. gruz, odpady górnicze, ziemia
zanieczyszczone metalami ciężkimi, olejami, smarami i innymi chemikaliami). Efektem pracy tejże instalacji
będzie granulat cementowy, który wykorzystywany będzie do budowy dróg betonowych oraz rekultywacji
terenów (np. tworzenie podsadzek hydraulicznych do zasypywania i wypełniania wyrobisk górniczych);
 druga instalacja - w zakładzie w Piekarach Śląskich planowane jest stworzenie linii do separacji odpadów
powstałych w wyniku recyklingu pojazdów. W wyniku pracy tejże instalacji Emitent będzie odzyskiwał metale.

Teoretyczna wydajność zakładu w Piekarach Śląskich będzie wynosić 600 tys. ton odpadów na rok.

2.5. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych
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Poniżej zostały zaprezentowane wybrane historyczne informacje finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 2008 do 2010 roku, oraz historyczne informacje finansowe ze
śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta zakończonego 30 czerwca 2011
roku wraz z danymi porównywalnymi za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2010 roku sporządzone zgodnie z
Polskimi Standardami Rachunkowości a następnie przekształcone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu.
Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. przeszła następujące przekształcenia prawne i własnościowe:
- w dniu 1 kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej
Mo-BRUK Józef Mokrzycki w spółkę komandytową (spółka komandytowa została utworzona Aktem Notarialnym z
dnia 4 marca 2008, a zarejestrowana 19 marca 2008 roku, rok obrachunkowy spółki rozpoczął się 1 kwietnia 2008
roku),
- dnia 30.12.2008 roku Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce Raf-Ekologia
Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Raf-Ekologia Sp. z o.o. Emitent nabył w trakcie
2009 roku. W związku z tym Emitent w 2009 roku rozpoczął sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego,
- z dniem 1 czerwca 2010 roku nastąpiła zmiana formy prawnej Emitenta z spółki komandytowej na spółkę akcyjną.
Z tego względu w niniejszym Prospekcie Emisyjnym dane finansowe oparte są o następujące sprawozdania finansowe:
- Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za IV
kwartał 2011 r.,
-

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011 do
30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III
kwartał 2011 r.,

-

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od 01.01.2011 do
30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu,
zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu, zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – spółki Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu, zbadane przez
biegłego rewidenta,
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-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez biegłego
rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez biegłego
rewidenta.

Tabela 1: Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

21 505 740

20 440 522

47 012 216

43 362 189

43 362 189

31 129 988

376 881

1 586 717

4 612 563

6 673 612

9 783 287

8 024 156

5 244 262

6 419 994

14 785 842

16 359 239

16 543 527

12 084 907

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

334 418

1 605 412

5 038 628

6 757 020

10 144 036

8 370 040

Zysk (strata) brutto

234 750

1 155 285

4 687 414

5 894 943

9 198 725

7 528 581

Zysk (strata) netto

170 131

1 285 707

4 167 569

6 470 481

9 159 916

7 528 581

Dane w zł
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk (strata) ze sprzedaży
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Źródło: Emitent
Tabela 2: Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za 3 i 4 kwartał 2011 r. oraz dane
porównywalne
Dane w zł
Przychody netto ze sprzedaży

IV kwartał
2011**
(MSR)

IV kwartał
2010**
(MSR)

I–IV kwartał
2011**
(MSR)

I–IV kwartał
2010**
(MSR)

III kwartał
2011**
(MSR)

III kwartał
2010**
(MSR)

I–III kwartał
2011**
(MSR)

I–III kwartał
2010**
(MSR)

15 841 620

13 345 998

51 574 671

47 012 216

14 227 311

13 245 696

35 733 051

33 666 218

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 984 941

1 991 045

3 309 195

4 612 563

947 374

1 035 071

1 324 254

2 621 518

EBITDA (zysk operacyjny + amort.)

4 219 131

4 764 947

12 933 558

14 785 842

3 375 805

3 621 331

8 714 427

10 020 895

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

1 659 682

2 288 602

2 993 034

5 038 628

904 575

1 165 044

1 333 352

2 750 026

Zysk (strata) brutto

2 035 690

2 396 913

3 243 182

4 687 414

878 395

1 155 327

1 207 491

2 290 501

Zysk (strata) netto

1 830 752

1 973 348

2 749 805

4 167 569

654 574

978 887

919 052

2 194 221

Źródło: Emitent
Tabela 3: Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta
Dane w zł

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Aktywa razem

79 492 472

82 712 113

79 611 539

62 478 306

44 455 912

45 900 120

Aktywa trwałe

69 771 542

55 621 625

64 039 716

58 321 095

40 296 078

41 377 309

9 720 930

27 090 488

15 571 823

4 157 210

4 159 835

4 522 811

679 648

839 332

764 481

693 130

693 130

554 117

Należności krótkoterminowe

7 098 732

5 070 055

3 062 405

3 006 674

3 006 674

2 523 356

Inwestycje krótkoterminowe

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

345 829

804 015

271 348

227 768

227 768

191 831

62 227 971

59 195 328

62 057 839

36 618 438

22 341 296

14 718 953

Aktywa obrotowe, w tym:
Zapasy

Rozliczenia międzyokresowe czynne
Kapitał własny, w tym:
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Kapitał zakładowy Emitenta

23 413 850

23 413 850

23 413 850

10 077 569

10 077 569

10 077 569

Zobowiązania i rezerwy, w tym:

17 264 501

23 516 784

17 553 700

25 859 868

22 114 616

31 123 364

2 850 082

4 159 640

3 192 517

4 490 507

742 631

724 945

Rezerwy długo- i krótkoterminowe

Źródło: Emitent
Tabela 4: Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 30.09.2011 r. oraz 31.12.2011 r.
Stan na 31.12.2011**
(MSR)

Stan na 30.09.2011**
(MSR)

Aktywa razem

143 142 181

134 272 575

Aktywa trwałe

100 487 031

78 368 597

Aktywa obrotowe

42 655 150

55 903 978

Kapitał własny, w tym:

64 807 644

62 976 892

Kapitał zakładowy Emitenta

23 413 850

23 413 850

Zobowiązania krótkoterminowe

22 524 783

14 537 111

Zobowiązania długoterminowe

52 204 427

53 153 973

Dane w zł

Źródło: Emitent
Tabela 5: Wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta
Dane w zł

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

2 247 254

6 423 889

12 984 894

14 443 150

14 437 630

15 292 943

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-9 894 431

-1 810 488

-14 062 112

-14 355 952

-14 355 952

-15 039 558

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-2 229 691

15 534 046

12 321 169

-1 102 922

-1 102 922

252 445

Przepływy pieniężne netto razem

-9 876 868

20 147 447

11 243 951

-1 015 724

-1 021 244

505 830

Środki pieniężne na początek okresu

11 473 589

229 638

229 638

1 245 363

1 253 506

747 677

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

Środki pieniężne na koniec okresu

Źródło: Emitent
** Dane skonsolidowane
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku skonsolidowano dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki
oraz „RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
2.6. Znaczący akcjonariusze
Na dzień zatwierdzenia Prospektu następujący akcjonariusze posiadają akcje dające prawo do ponad 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki:
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Tabela 6: Akcjonariusze posiadający akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Liczba akcji

Rodzaj akcji

Udział w kapitale

Liczba głosów na
WZA

Udział w głosach
na WZA

Józef Mokrzycki

714.732

imienne serii A*

30,53%

1.429.464

46,77%

Elżbieta Mokrzycka

377.220

imienne serii B

16,11%

377.220

12,34%

Wiktor Mokrzycki

297.805

imienne serii B

12,72%

297.805

9,74%

Tobiasz Mokrzycki

297.805

imienne serii B

12,72%

297.805

9,74%

Anna Mokrzycka

297.805

imienne serii B

12,72%

297.805

9,74%

Union Investment Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

164.316

7,02%

164.316

5,38%

Pozostali

191.702

8,19%

191.702

6,27%

RAZEM:

2.341.385

100,00%

3.056.117

100,00%

Akcjonariusz

na okaziciela
serii C
na okaziciela
serii C
-

Źródło: Emitent
* akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, na 1 akcję przypadają 2 głosy.

3. CZYNNIKI RYZYKA

3.1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim działa Grupa Kapitałowa Emitenta
- Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
- Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych
- Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent
- Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami regulacji podatkowych i niejednoznacznemu ich interpretowaniu
- Ryzyko związane z konkurencją
- Ryzyko stóp procentowych
- Ryzyko kursowe
3.2. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta
- Ryzyko związane z zastrzeżeniami biegłego rewidenta wskazanymi w opinii z badania sprawozdań
finansowych za 2008 oraz 2009 rok
- Ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanej strategii rozwoju
- Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności
- Ryzyko związane z sezonowością przychodów
- Ryzyko związane z utratą kluczowego personelu
- Ryzyko związane z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych spółki publicznej
- Ryzyko związane z realizacją umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze
środków unijnych
- Ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych
- Ryzyko związane z wymogiem posiadania ważnych zezwoleń
- Ryzyko związane z kontrolami organów administracji publicznej
- Ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi i administracyjnymi
- Ryzyko związane z niezadowoleniem społecznym odnośnie działalności Emitenta
- Ryzyko ekologiczne związane z działalnością składowania odpadów
- Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta
- Ryzyko związane z zakończoną emisją obligacji zabezpieczonych serii A
- Ryzyko związane z utratą głównych dostawców
- Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 20

-

Ryzyko związane ze sposobem reprezentacji
Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu oraz wpływie dominujących akcjonariuszy

3.3. Czynniki ryzyka związane z wprowadzeniem Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
- Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o dopuszczenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
- Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
- Ryzyko związane z niedopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
- Ryzyko związane z wstrzymaniem rozpoczęcia notowań akcji Emitenta
- Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta
- Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z notowań na rynku regulowanym
- Ryzyko inwestycyjne związane z wahaniem kursu wymiany walut
- Ryzyko poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów wynikających z możliwości nałożenia kar
administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
- Ryzyko poniesienia przez inwestorów dodatkowych kosztów w związku z możliwością nałożenia przez KNF
kar za nie wypełnianie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie
- Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym
- Ryzyko związane z kształtowaniem się niskiego poziomu cen akcji Emitenta
- Ryzyko związane z niską płynnością akcji Emitenta
- Ryzyko wystąpienia podaży akcji ze strony głównych akcjonariuszy
- Ryzyko związane z uzależnieniem ceny rynkowej akcji Emitenta od raportów analitycznych

4. PODSTAWOWE INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZANYCH DO
OBROTU

Na podstawie niniejszego Prospektu Emisyjnego przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez GPW, będącym rynkiem oficjalnych notowań giełdowych (rynek podstawowy) jest
356.018 akcji serii C, zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i łącznej wartości
nominalnej 3.560.180 zł.
Zamiarem Emitenta jest, aby akcje na okaziciela serii C były notowane było na rynku podstawowym prowadzonym przez
GPW. W przypadku, gdy Emitent nie będzie spełniał kryterium dopuszczenia na rynek podstawowy, Spółka będzie się
ubiegała o dopuszczenie i wprowadzenie powyższych papierów wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW.
Termin debiutu Spółki na rynku regulowanym planowany jest na I kwartał 2012 r.
Informacja o zamiarze zmiany rynku notowania papierów wartościowych Spółki z rynku podstawowego na rynek równoległy
(co może być związane np. z niespełnieniem przez Emitenta warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym)
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu.
Dotychczas Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Obecnie przedmiotem obrotu w alternatywnym
systemie obrotu organizowanym przez GPW (rynek NewConnect) jest 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Akcje
Spółki notowane są pod skrótem MBR i zarejestrowane w KDPW pod kodem ISIN PLMOBRK00013.
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5. INFORMACJE DODATKOWE

Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu emisyjnego, na stronie internetowej Emitenta
(www.mobruk.pl) w formie elektronicznej można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:
- Umową Spółki,
- Statutem Emitenta,
- Odpisem KRS,
- Raportami bieżącymi Emitenta,
- Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,
- Raportami z działalności Emitenta za II, III i IV kwartał 2010 roku,
- Skonsolidowanymi raportami z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za II, III i IV kwartał 2010 roku
- Raportem rocznym Emitenta za 2010 rok,
- Skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 rok,
- Raportami z działalności Emitenta za I,II, III i IV kwartał 2011 roku,
- Skonsolidowanymi raportami z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za I, II, III i IV kwartał 2011 roku,
Ponadto Emitent informuje, iż Prospekt emisyjny w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej
Emitenta www.mobruk.pl oraz Oferującego www.bossa.pl.
Ponadto Emitent informuje, iż w okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta w formie papierowej będzie
można zapoznać się z historycznymi informacjami finansowymi jednostki zależnej – Raf-Ekologia Sp. z o.o. za każde z
dwóch lat obrotowych poprzedzających publikację Prospektu emisyjnego.
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CZĘŚĆ II. CZYNNIKI RYZYKA
Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, Inwestor powinien rozważyć ryzyka
dotyczące działalności Spółki i rynku, na którym ona funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej
listy i nie powinny być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi z punktu widzenia Emitenta elementami, które
powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy być świadomym, że ze względu na złożoność i
zmienność warunków działalności gospodarczej również inne, nieujęte w niniejszym Prospekcie Emisyjnym czynniki mogą
wpływać na działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z działalnością Spółki może
mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję rynkową i może skutkować utratą części lub całości
zainwestowanego kapitału. Poniższa kolejność opisanych czynników ryzyka nie jest związana z oceną prawdopodobieństwa
zaistnienia negatywnych dla Emitenta zdarzeń, bądź oceną ich istotności.

1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM DZIAŁA GRUPA KAPITAŁOWA
EMITENTA

1.1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym
Wszystkie przychody Emitenta realizowane są z działalności na rynku krajowym i z tego też względu są one uzależnione
pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski. Do czynników tych należy: stopa
bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego. Ewentualne perturbacje na
międzynarodowych rynkach finansowych mogłyby wpłynąć na sytuację gospodarczą w Polsce. Efektem perturbacji mogłoby
być m.in.: spadek tempa krajowego wzrostu gospodarczego, wzrost stopy bezrobocia oraz deprecjacja kursu złotego wobec
walut obcych. Opisane powyżej tendencje makroekonomiczne mogą wpływać na sytuację finansową Emitenta. Wszelkie
przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej
gospodarki, ewentualny kryzys walutowy, kryzys finansów publicznych, lub niestabilność polityczna mogą mieć negatywny
wpływ na wyniki i sytuację finansową Emitenta.
1.2. Ryzyko związane ze zmianami w regulacjach prawnych
Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. W rezultacie istnieje konieczność ponoszenia kosztów
monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do zmieniających się przepisów. Ponadto w przypadku
niejasnych sformułowań w przepisach lub braku spójności pomiędzy przepisami prawa krajowego a regulacjami Unii
Europejskiej, istnieje ryzyko rozbieżności w ich interpretacji pomiędzy Emitentem a innymi podmiotami, takimi jak
kontrahenci czy organy administracyjne. W przypadku Emitenta ryzyko związane z przepisami prawa jest szczególnie
istotne, ponieważ oprócz ogólnych regulacji, którym podlegają wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (np.
Kodeks spółek handlowych, Ustawa o rachunkowości, Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, itp.), podlega on
również odpowiednim regulacjom w zakresie gospodarki odpadami – nie tylko na poziomie krajowym, ale również w ramach
regulacji Unii Europejskiej. Wszelkie znaczące zmiany w regulacjach w tym zakresie mogą mieć bezpośredni istotny wpływ
na podstawową działalność Emitenta, prowadząc nawet do istotnego pogorszenia się warunków prowadzenia działalności a
co za tym idzie pogorszenia wyników finansowych.
1.3. Ryzyko związane z koniunkturą w branży, w której działa Emitent
Główne branże, w których działa Emitent, tj. branża utylizacji odpadów oraz branża paliw alternatywnych, charakteryzują się
wysoką dynamiką rozwoju i dużymi możliwościami poszerzenia działalności podmiotów na nich operujących. Niemniej
jednak takie czynniki, jak warunki makroekonomiczne, regulacje prawne czy poziom świadomości społecznej (w tym także
na poziomie podmiotów gospodarczych) w kwestii ochrony środowiska mają znaczący wpływ na koniunkturę w/w branż.
Zatem ewentualne pogorszenie ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, ograniczenie nakładów publicznych na ochronę
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środowiska, zmiany przepisów prawa zwiększające wysokość koniecznych nakładów ponoszonych na te cele przez sektor
niepubliczny lub inne istotne zmiany w ustawodawstwie w zakresie ochrony środowiska mogą mieć istotny negatywny wpływ
na działalność podmiotów, które działają w tych branżach – w tym także Emitenta. Konsekwencją pogorszenia się
koniunktury w branży utylizacji odpadów byłoby istotne pogorszenie się wyników finansowych Emitenta.
1.4. Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami regulacji podatkowych i niejednoznacznemu ich
interpretowaniu
Stosunkowo częste zmiany regulacji podatkowych oraz ich niejednoznaczne interpretowanie znacznie utrudnia
długoterminowe planowanie projektów inwestycyjnych Emitenta, co w konsekwencji może negatywnie wpływać na rezultaty
działalności i wyniki finansowe Emitenta. Częste zmiany w regulacjach podatkowych a także groźba wysokich kar i sankcji
nakładanych przez organy podatkowe mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta. Dodatkowym istotnym
zagrożeniem jest opieranie się organów podatkowych na interpretacjach prawa podatkowego dokonywanych przez organy
wyższych instancji oraz sądów. Interpretacje te są bardzo często sprzeczne ze sobą oraz podlegają częstym zmianom, co
rodzi za sobą duże ryzyko nieprzewidywalności, co do postępowania organów podatkowych oraz niestabilności ordynacji
podatkowej w Polsce. Emitent ogranicza to ryzyko korzystające ze wsparcia specjalistów w zakresie prawa podatkowego w
prowadzeniu bieżącej działalności Grupy.
1.5. Ryzyko związane z konkurencją
Sektor, w którym Emitent prowadzi działalność charakteryzuje się niezwykle dynamicznym rozwojem. Wynika on przede
wszystkim ze zmiany regulacji prawnych w tym zakresie (zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i europejskim), które
wymuszają utylizację szkodliwych odpadów, materiałów i substancji. Dodatkowym aspektem prorozwojowym jest rozwój
świadomości ekologicznej społeczeństwa – w efekcie pojawia się wzrost popytu na usługi związane z utylizacją
niebezpiecznych odpadów. Dynamiczny rozwój tego rynku przyczyni się bezpośrednio do wzrostu jego atrakcyjności i
wpłynie na zainteresowanie wejściem nowych podmiotów – nie tylko krajowych, ale także zagranicznych. Ryzyko to Emitent
ocenia jak bardzo istotne, ponieważ w konsekwencji materializacja tego ryzyka może doprowadzić do wzrostu
konkurencyjności w branży i istotnego obniżenia dochodowości działalności Emitenta.
1.6. Ryzyko stóp procentowych
Emitent posiada kredyty inwestycyjne oprocentowane na bazie zmiennej stopy procentowej. Ponadto Emitent pozyskał z
emisji obligacji kapitał w kwocie 50 mln zł oprocentowany na bazie zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M. Istnieje ryzyko
niekorzystnej zmiany stóp procentowych w polskiej gospodarce, co może spowodować wzrost kosztu obsługi kredytów
Emitenta i w rezultacie zmniejszy wynik z działalności finansowej Emitenta. Mo-BRUK S.A. nie stosuje instrumentów
zabezpieczających przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych, natomiast podczas tworzenia budżetów
przedsięwzięć inwestycyjnych uwzględnia analizę wrażliwości opłacalności projektów na zmiany stóp procentowych.
1.7. Ryzyko kursowe
Podstawowa działalność Emitenta nie generuje ryzyka walutowego. Emitent posiada zadłużenie wyrażone wyłącznie w
polskiej walucie. Zarówno z dostawcami jak i odbiorcami Emitent rozlicza się w polskiej walucie. Emitent w ramach
prowadzonych inwestycji rozwojowych kupuje za granicą maszyny i urządzenia niezbędne do ukończenia planowanych
inwestycji. Planowane płatności wyrażane są w walutach obcych. Mocna dewaluacja wartości złotego względem tychże
walut obcych, może spowodować istotny wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych Emitenta. Mo-BRUK S.A. ocenia
ryzyko kursowe za istotne, gdyż wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych może niekorzystnie wpłynąć na sytuację
finansową Emitenta.
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2. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

2.1. Ryzyko związane z zastrzeżeniami biegłego rewidenta wskazanymi w opinii z badania sprawozdań
finansowych za 2008 oraz 2009 rok.
W punkcie 20.4. Części rejestracyjnej Prospektu emisyjnego wskazano raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata
obrotowe. Emitent zaznacza, że biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
Mo-BRUK za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 roku wydał swoją opinię z zastrzeżeniem o treści:
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
zostało zbadane przez innego biegłego rewidenta. Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Zależnej
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Aktywa Spółki „RAF-EKOLOGIA” Sp. z
o.o. stanowiły na koniec 2009 roku 5,12% skonsolidowanych aktywów, przychody 17,53% skonsolidowanych przychodów,
kapitał własny 3,72% skonsolidowanych kapitałów przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.
W dniu 30 grudnia 2008 roku Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce RAFEKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Jednostka Dominująca nabyła w styczniu
2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na księgowej wartość aktywów netto Spółki
Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa. W wyniku rozliczenia przejęcia została
ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
oraz uwagą objaśniającą o treści:
Zwracamy uwagę, na sposób zaprezentowania danych porównywalnych. Kierując się zasadą przewagi treści nad formą jako
dane porównywalne zaprezentowane zostały zsumowane dane firmy „Mo-BRUK” Józef Mokrzycki za okres od 1 stycznia
2008 do 31 marca 2008 oraz dane Spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa za okres od 1 kwietnia 2008 do 31
grudnia 2008. Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwo „Mo-BRUK” Józef Mokrzycki zostało wniesione jako wkład do
spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa, powyższy sposób prezentacji danych porównywalnych uważamy za
właściwy.
Biegły rewident przeprowadził także badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za
rok 2008, które sporządzone zostało w 2011 roku na potrzeby prezentacji tego sprawozdania w Prospekcie Emisyjnym
Mo-BRUK S.A. Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku wydał swoją opinię z zastrzeżeniem o treści:
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nie
zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Zależnej
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. również nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Aktywa Spółki
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. stanowiły na koniec 2008 roku 4,7% skonsolidowanych aktywów przed dokonaniem wyłączeń
konsolidacyjnych.
2.2. Ryzyko związane z niezrealizowaniem zakładanej strategii rozwoju
W niniejszym Prospekcie Emisyjnym został opisany plan inwestycyjny Emitenta. Plan rozwoju zgodnie ze strategią rozwoju
Grupy Kapitałowej Emitenta zaprezentowaną w pkt. 6.1.1.5. części rejestracyjnej niniejszego prospektu emisyjnego
obejmuje swym zakresem budowę trzech zakładów produkcyjnych w nowych lokalizacjach oraz rozbudowę zakładu w
istniejącej lokalizacji. Duże znaczenie w realizacji planów inwestycyjnych ma pomyślne przeprowadzenie procedur
administracyjnych zakończonych prawomocnymi pozwoleniami środowiskowymi i budowlanymi a także wsparcie finansowe
w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej mające na celu sfinalizowanie tych inwestycji. Wystąpienie sytuacji, w
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której w/w działania zakończyłyby się choćby częściowym niepowodzeniem, może doprowadzić do opóźnienia w realizacji
inwestycji lub ich zaniechania, w efekcie czego istotnemu pogorszeniu mogłaby ulec sytuacja finansowa Emitenta.
2.3. Ryzyko związane ze skalą prowadzonej działalności
Emitent w przyjętej przez siebie strategii opisanej w niniejszym Prospekcie Emisyjnym zakłada istotny wzrost skali
prowadzonej działalności poprzez budowę zakładów produkcyjnych w nowych lokalizacjach oraz rozbudowę istniejącego
zakładu. Uruchomienie tych zakładów będzie wymagało dokonania zmian w wewnętrznej organizacji Emitenta oraz sposobie
jej zarządzania, tak by zarówno nowe, jak i dotychczasowe zakłady sprawnie funkcjonowały. Może to na początkowym
etapie doprowadzić do sytuacji, w której Zarząd Emitenta będzie miał okresowe trudności w sprawnym kierowaniu i kontrolą
działalności całej organizacji. Jest to istotne ryzyko mogące doprowadzić do okresowego pogorszenia osiąganych przez
Emitenta wyników finansowych.
2.4. Ryzyko związane z sezonowością przychodów
Działalność Emitenta charakteryzuje się sezonowością. Spółka na bazie historycznych wyników finansowych odnotowywała
słabsze wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Słabsze przychody w miesiącach zimowych są
pochodnymi spadku zapotrzebowania cementowni w miesiącach zimowych na paliwo alternatywne, które są głównymi
odbiorcami tego produktu Emitenta a także brakiem realizacji inwestycji drogowych. Poprzez to Emitent jest uzależniony od
sezonowości oraz warunków pogodowych oddziaływujących na branżę budowlaną. Emitent, aby zniwelować sezonowość
osiąganych przychodów ze sprzedaży rozpoczął nowe inwestycje rozwojowe. Rozpoczęte inwestycje – uruchomione, będą
w stanie generować przychody ze sprzedaży w miesiącach zimowych, przez co zmniejszy się sezonowość przychodów
Emitenta.
2.5. Ryzyko związane z utratą kluczowego personelu
Emitent zarządzając swoją bieżącą działalnością, a także prowadząc badania nad opracowaniem nowych technologii, opiera
się w głównej mierze na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu swoich kluczowych pracowników. Istnieje istotne ryzyko
ponieważ ewentualna utrata kluczowego personelu może w krótkim okresie doprowadzić do wystąpienia trudności w
zarządzaniu oraz realizacją bieżących zadań Emitenta. W długim okresie utrata kluczowych pracowników mogłaby
spowodować zahamowanie rozwoju i zagrozić pozycji konkurencyjnej Emitenta.
2.6. Ryzyko związane z niewypełnieniem obowiązków informacyjnych spółki publicznej
Spółki publiczne notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zobligowane są do
wypełniania obowiązków informacyjnych, w tym do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek
regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji dotyczących prospektu, informacji bieżących i informacji okresowych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o Ofercie i wydanych na jej podstawie rozporządzeń
wykonawczych. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez spółkę
publiczną Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu na czas określony lub bezterminowo papierów wartościowych z
obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć - biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara
jest nakładana - karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN albo zastosować obie sankcje łącznie (art. 96 ust.1 pkt 1
Ustawy o Ofercie). Nadto, zgodnie z art. 98 ust. 7 Ustawy o Ofercie, Emitent oraz podmiot, który brał udział w sporządzeniu
informacji, o których mowa w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie, jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez
udostępnienie do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenie informacji chyba, że ani on ani osoby, za
które odpowiada nie ponoszą winy. Z uwagi na fakt, że Emitent od 2010 roku jest spółką, której akcje notowane są w
alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w którym prowadzi regularną politykę informacyjną w zakresie zarówno
okresowych, jak i bieżących zdarzeń mających wpływ na prowadzoną działalność, Emitent w mniejszym stopniu narażony
jest na ryzyko niewypełnienia obowiązków spółki publicznej po wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym GPW oraz związanymi z tym wskazanymi wyżej sankcjami.
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Emitent będzie dokładał wszelkich starań, aby wypełniać obowiązki informacyjne. Nie jest on jednak w stanie wykluczyć, że
na skutek niesprzyjającego zbiegu okoliczności może dojść do nienależytego wykonania obowiązków informacyjnych, a w
konsekwencji do zastosowania wobec Emitenta sankcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie, co może mieć wpływ na wyniki
finansowe Emitenta lub spowodować zakłócenie obrotu jego akcjami.
2.7. Ryzyko związane z realizacją umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze
środków unijnych
W dacie niniejszego Prospektu emisyjnego, Emitent jest w trakcie realizacji czterech kluczowych projektów inwestycyjnych
opisanych w pkt. 6.1.1.5. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego - Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej
Emitenta. Na te cztery kluczowe, planowane projekty inwestycyjne Emitent posiada decyzje Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) przyznające dofinansowanie. Na trzy z tych kluczowych projektów Emitent posiada podpisane
umowy o dofinansowanie, a w stosunku do jednego projektu umowa zostanie podpisana po uzyskaniu przez Emitenta
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Istnieje ryzyko, że – na warunkach określonych w umowie – PARP
może rozwiązać daną umowę w przypadku niewywiązywania się przez Emitenta ze zobowiązań wynikających z umowy. W
związku z tym, że realizacja projektów będących przedmiotem dofinansowania jest jednym z elementów przyjętej przez
Emitenta strategii rozwoju, rozwiązanie umowy bądź konieczność zwrotu części środków może negatywnie wpłynąć na
osiągnięcie założonego celu. Ponadto, istnieje ryzyko, że Emitent nie uzyska decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
inwestycji lub pozwolenia na budowę dla części z czterech kluczowych inwestycji, w efekcie czego Emitent nie będzie mógł
podpisać umowy na przyznaną już dotację. Emitent postrzega dane ryzyko jako bardzo istotne dla dalszego prowadzenia
zaplanowanych inwestycji. Rezultatem braku podpisania umowy z PARP może być utrata wcześniej przyznanej dotacji.
Emitent zaznacza również, że harmonogram inwestycji w Piekarach Śląskich przekroczył uzgodniony harmonogram
dotowania tejże inwestycji przez PARP. Emitent otrzymał jednak zgodę na przedłużenie okresu inwestowania do końca lipca
2012 r.
2.8. Ryzyko związane z realizacją projektów inwestycyjnych
Emitent w swojej strategii opisanej w pkt. 6.1.1.5. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego - Strategia rozwoju
Grupy Kapitałowej Emitenta, zakłada realizację kilku przedsięwzięć, istotnych dla jego dalszej planowanej działalności. W
związku z faktem, że projekty te są złożone i ich realizacja zależy od wielu czynników (pozyskanie finansowania, uzyskanie
odpowiednich pozwoleń, koniunktura w branży i w całej gospodarce itd.) istnieje potencjalne ryzyko, iż zakładane plany nie
zostaną zrealizowane częściowo lub w całości oraz zgodnie z założonym harmonogramem, co może spowodować znaczące
pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta.
2.9. Ryzyko związane z wymogiem posiadania ważnych zezwoleń
Prowadzenie działalności przez Emitenta jest ściśle regulowane przez odpowiednie przepisy i wymaga uzyskania
odpowiednich zezwoleń. Funkcjonowanie poszczególnych zakładów odzysku odpadów, składowiska odpadów oraz
zakładów produkcji paliw alternatywnych wymagają pozwoleń Marszałków poszczególnych województw oraz starostów
poszczególnych powiatów odpowiadających lokalizacjom działalności obiektów Emitenta. Na dzień niniejszego Prospektu
Emisyjnego Emitent posiada wszystkie konieczne dla jego bieżącej działalności pozwolenia. Brak jest jakichkolwiek
przesłanek prawnych, świadczących o potencjalnych możliwościach ich utraty. Nie posiadanie odpowiednich i ważnych
zezwoleń byłoby równoznaczne z koniecznością zaprzestania działalności oraz ryzykiem nałożenia kar administracyjnych na
Emitenta. Emitent postrzega dane ryzyko jako bardzo istotne. W przypadku wystąpienia sytuacji odebrania jakiegokolwiek
istotnego pozwolenia, zagrożona byłaby podstawowa działalność Emitenta, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do
utraty źródeł jego przychodów.
2.10. Ryzyko związane z kontrolami organów administracji publicznej
Emitent jest przedmiotem stałej kontroli organów administracji publicznej, w szczególności Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska, pod kątem przestrzegania przepisów prawa w zakresie prowadzonej przez niego działalności. W
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przypadku stwierdzenia przez kontrolujących wystąpienia poważnych uchybień, może zostać podjęta decyzja o wstrzymaniu
działalności, co może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta i jego sytuację finansową. Emitent zabezpiecza
się przed tym ryzykiem zlecając każdego roku przeprowadzenie audytów środowiskowych niezależnym międzynarodowym
firmom audytorskim specjalizującym się w ochronie środowiska.
2.11. Ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi
Emitent na dzień Prospektu emisyjnego zaangażowany jest w istotne z jego punktu widzenia sprawy sądowe związane z
uzyskaniem koniecznych pozwoleń (pozwoleń zintegrowanych, decyzji środowiskowych, itp.) dla dalszego rozwoju Emitenta.
Przegranie toczących się spraw jak i przedłużające się terminy rozpatrywania spraw w których Emitent jest stroną mogą
mieć istotny negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta, jego sytuację finansową oraz plany inwestycyjne. Szczegółowy
wykaz istotnych postępowań, w których Emitent jest stroną został opisany w pkt. 20.8 części rejestracyjnej niniejszego
Prospektu emisyjnego.
2.12. Ryzyko związane z niezadowoleniem społecznym odnośnie działalności Emitenta
Działalność Emitenta w zakresie gospodarowania odpadami należy do trudno akceptowalnych wśród lokalnych społeczności
i organizacji ekologicznych oraz powoduje niezadowolenie społeczne wśród ludności zamieszkałej w niewielkiej odległości
od zakładów Emitenta. Skargi mieszkańców związane są z poziomem hałasu, wzmożonym ruchem ciężarowym oraz
obawami związanymi z zagrożeniem ekologicznym, zanieczyszczeniem powietrza, gruntów oraz wód gruntowych. Pomimo
posiadania przez Emitenta wszelkich pozwoleń i atestów związanych z prowadzoną działalnością oraz dokładania należytej
staranności, aby działalność zakładów nie utrudniała życia okolicznym mieszkańcom, Emitent nie może wykluczyć
negatywnego wpływu tych skarg na wizerunek Emitenta. Mo-BRUK S.A. poważnie podchodzi do sprzeciwów lokalnych
społeczności dlatego stara się prowadzić jasną politykę informowania społeczeństwa o konsekwencjach prowadzonej przez
siebie działalności.
2.13. Ryzyko ekologiczne związane z działalnością składowania odpadów
Emitent prowadzi w Wałbrzychu składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. W związku z prowadzoną działalnością
istnieje ryzyko zanieczyszczenia gruntów oraz wód gruntowych. Emitent postrzega dane ryzyko jako bardzo istotne w
prowadzonej przez siebie działalności, ponieważ w sytuacji wystąpienia takiego negatywnego zdarzenia Emitent byłby
narażony na dotkliwe sankcje administracyjno-finansowe, które miałyby istotny wpływ na jego wyniki finansowe. Emitent
spełnia wszelkie wymogi techniczno-administracyjne stawiane przed podmiotami prowadzącymi składowiska odpadów oraz
prowadzi ciągły monitoring oddziaływania składowiska na środowisko.
2.14. Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta
Przepisy podatkowe nakładają na Emitenta (Mo-BRUK S.A.) i Spółkę Zależną (Raf-Ekologia Sp. z o.o.) obowiązek
stosowania cen transakcyjnych w transakcjach wewnątrzgrupowych na poziomie rynkowym. Stosowane ceny w transakcjach
wewnątrzgrupowych mogą być kwestionowane przez organy administracji podatkowej w przypadku stosowania cen
odbiegających od rynkowych. Emitent oraz jego spółka zależna nie posiadają porozumienia z właściwym organem
administracji podatkowej w sprawach ustalania cen transakcyjnych, w rozumieniu przepisu art. 20a i nast. Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa. Porozumienie takie mogłoby znacząco ograniczyć wskazane ryzyko. W celu
ograniczenia powyższego ryzyka Emitent i Spółka Zależna w łączących je stosunkach kontraktowych zachowują szczególną
staranność w celu określenia cen transakcyjnych na poziomie odpowiadającym cenom rynkowym.
2.15. Ryzyko związane z zakończoną emisją obligacji zabezpieczonych serii A
Emitent 12 sierpnia 2011 roku zakończył emisję 3 letnich obligacji zabezpieczonych serii A. Wartość emisji wyniosła 50 mln
zł. Oprocentowanie obligacji oparte zostało na zmiennej stopie procentowej WIBOR6M + marża 500 pb. Wyemitowanie
obligacji powoduje, że w sytuacji, gdy Emitent nie dochowa przewidzianych harmonogramów realizacji inwestycji i nie
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rozpocznie w planowanym czasie zwiększonej sprzedaży koszty finansowe od wyemitowanych obligacji mogą w istotny
sposób obciążyć sytuację finansową oraz płynnościową Emitenta. W sytuacji istotnie przeciągających się realizacji inwestycji
Emitent mógłby mieć problemy z wykupem obligacji w terminie wykupu. Obligacje serii A są zabezpieczone w postaci
zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa (na Zakładzie produkcji paliwa alternatywnego w Karsach)
oraz w postaci hipoteki łącznej na wybranych nieruchomościach Emitenta. Ryzyko nieregulowania zobowiązań Emitenta z
tytułu obligacji jest bardzo istotnym ryzykiem, ponieważ ustanowione zabezpieczenia na majątku Emitenta mogą ograniczyć
zdolność do dalszego zadłużania się Emitenta oraz ograniczyć Emitenta w dysponowaniu zabezpieczonym majątkiem.
2.16. Ryzyko związane z utratą głównych dostawców
Zapewnienie ciągłości dostaw odpadów do utylizacji a w dalszej kolejności do produkcji paliwa alternatywnego jest bardzo
ważnym elementem prowadzonej przez Emitenta działalności. Ewentualne wypowiedzenie umowy przez podmioty
dostarczające odpady (są nimi najczęściej przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów komunalnych) byłoby bardzo
niekorzystnym zdarzeniem i mogłoby spowodować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Emitenta i doprowadzić do
znaczącego pogorszenia jego wyników finansowych. Z uwagi na fakt, iż na rynku funkcjonuje duża liczba tego typu
podmiotów, Emitent jest w stanie pozyskać nowych kontrahentów w krótkim lub średnim okresie.
2.17. Ryzyko związane z utratą kluczowych klientów
Głównymi odbiorcami Emitenta są cementownie, które zaopatrują się w paliwo alternatywne wyprodukowane z odpadów
przez Emitenta. Problemy z utrzymaniem terminowości dostaw lub jakości sprzedawanego produktu może być przyczyną
wypowiedzenia umowy przez kontrahentów. Emitent postrzega ryzyko jako istotne. W związku z faktem, iż są to klienci o
dużym znaczeniu dla Emitenta – wypowiedzenie którejkolwiek z tych umów mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na
wyniki osiągane przez Emitenta.
2.18. Ryzyko związane ze sposobem reprezentacji
Statut Emitenta stanowi, iż do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków
zarządu samodzielnie. Indywidualny sposób reprezentacji Emitenta mimo, że zgodny jest z regulacjami Kodeksu spółek
handlowych, może w pewnych przypadkach powodować ryzyko rozbieżności w działaniach zarządu, które z kolei mogą mieć
negatywny wpływ na realizację przyjętej przez Emitenta strategii rozwoju.
2.19. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta
Emitent wskazuje, że członkowie Zarządu są ze sobą spokrewnieni (Pan Józef Mokrzycki i Pani Elżbieta Mokrzycka są
małżeństwem, natomiast Pani Anna Mokrzycka, Pan Wiktor Mokrzycki i Pan Tobiasz Mokrzycki są ich dziećmi).
Jednocześnie wszystkie w/w osoby są akcjonariuszami Emitenta i dysponują głosami na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy. Z uwagi na powyższe, może zaistnieć potencjalne ryzyko związane z negatywnym wpływem tych powiązań
na podejmowanie ważnych decyzji dla działalności Emitenta. Sylwetki osób wchodzących w skład organów Emitenta oraz
szczegółowy zakres powiązań zostały opisane w pkt. 14.1 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu Emisyjnego.
2.20. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu oraz wpływie dominujących akcjonariuszy
Na dzień Prospektu emisyjnego Pan Józef Mokrzycki, Pani Elżbieta Mokrzycka, Pan Wiktor Mokrzycki, Pan Tobiasz
Mokrzycki oraz Pani Anna Mokrzycka posiadają łącznie 84,80% akcji Spółki, co uprawnia ich do wykonywania 88,33%
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wpływ powyższych akcjonariuszy na działalność Emitenta jest więc znacznie większy niż
pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz art. 416 KSH. Tym samym, pozostali inwestorzy
nabywający akcje Emitenta muszą się liczyć z ograniczonym wpływem na sposób zarządzania i funkcjonowania Spółki. W
opinii Emitenta dotychczas nie miało miejsca przegłosowanie przez głównych akcjonariuszy uchwał niekorzystnych dla
akcjonariuszy mniejszościowych, przy czym nie można zagwarantować, że interesy tych akcjonariuszy nie będą ich
interesami wspólnymi, stojącymi w sprzeczności z interesami pozostałych akcjonariuszy. Emitent nie posiada żadnej wiedzy,
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że sytuacja taka może wystąpić w przyszłości. Nadużywaniu pozycji dominującej zapobiegają przepisy prawa, w tym przede
wszystkim przepisy Kodeksu spółek handlowych i Ustawy o ofercie publicznej, przyznające szczególne uprawnienia
mniejszościowym akcjonariuszom.

3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z WPROWADZENIEM AKCJI EMITENTA DO OBROTU NA
RYNKU REGULOWANYM

3.1. Ryzyko związane z naruszeniem przez Emitenta przepisów w związku z ubieganiem się o dopuszczenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym
Zgodnie z art. 17 Ustawy o Ofercie, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów prawa z
związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Emitenta lub inne podmioty występujące w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:
nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym,
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, Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 17 Ustawy o Ofercie, także w
przypadku, gdy z treści dokumentów lub informacji, składanych do Komisji 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 upadłości Emitenta,
status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa, i w świetle tych przepisów istnieje
ryzyko uznania tych papierów za nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
3.2. Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym
Zgodnie z art. 7 Ustawy o Ofercie, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym wymaga
sporządzenia prospektu emisyjnego, zatwierdzenia go przez KNF oraz udostępnienia go do publicznej wiadomości, z
zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tej ustawie.
Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym wiąże się z koniecznością spełnienia
wymogów określonych w Regulaminie Giełdy. Decyzja Zarządu Giełdy o dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku giełdowym
podejmowana jest poprzez ocenę spełnienia przez Emitenta warunków określonych w § 3 Regulaminu GPW, a także w
oparciu o dokonaną ocenę spełnienia przez Emitenta kryteriów określonych w § 10 Regulaminu GPW.
Na podstawie § 3 ust. 1 Regulaminu GPW, dopuszczone do obrotu giełdowego mogą być instrumenty finansowe, o ile:
został sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru albo został
sporządzony odpowiedni dokument informacyjny, którego równoważność w rozumieniu przepisów Ustawy o
ofercie publicznej została stwierdzona przez właściwy organ nadzoru, chyba że sporządzenie, zatwierdzenie lub
stwierdzenie równoważności dokumentu informacyjnego nie jest wymagane;
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ich zbywalność nie jest ograniczona;
w stosunku do ich emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, objęte wnioskiem o dopuszczenie akcje powinny spełniać dodatkowo następujące
warunki:
iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku gdy określenie
tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą równowartość w złotych co najmniej 15.000.000
euro zaś w przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy
przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez Giełdę alternatywnym systemie
obrotu – równowartość w złotych co najmniej 12.000.000 euro;
w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na
walnym zgromadzeniu emitenta , znajduje się co najmniej:
i) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz
ii) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej
1.000.000 euro, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
Zgodnie z § 10 Regulaminu GPW Zarząd GPW rozpoznając wniosek o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu
na GPW bierze pod uwagę:
sytuację finansową emitenta i jego prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia,
jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,
perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z
uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczych emitenta,
warunki, na jakich emitowane były instrumenty finansowe, i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru
obrotu giełdowego,
bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Spółka spełnia warunki dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym
określone w Regulaminie GPW.
3.3. Ryzyko związane z niedopuszczeniem akcji Emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi
spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym
rynku, dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych (rynku podstawowym) mogą być jedynie spółki,
które spełniają m.in. następujące warunki:
zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
ich zbywalność nie jest ograniczona,
wszystkie wyemitowane akcje danego typu zostały objęte wnioskiem do właściwego organu spółki prowadzącej
rynek oficjalnych notowań,
iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie
jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1.000.000 euro,
w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi
akcjami.
rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie
więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:
i.
co najmniej 25 % akcji spółki objętych wnioskiem lub
ii.
co najmniej 500 000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych
17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej.
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Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie spełnia wszystkich wymogów dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych (na dzień zatwierdzenia Prospektu akcje Emitenta nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku
regulowanym). Niemniej jednak na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu Emitent jest podmiotem ubiegającym się o
dopuszczenie na rynku regulowanym i spełnia wszystkie warunki dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Istnieją
przesłanki, że po dopuszczeniu Akcji serii C Emitent będzie spełniał wymogi dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych
notowań giełdowych.
3.4. Ryzyko związane z wstrzymaniem rozpoczęcia notowań akcji Emitenta
Zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu na rynku
regulowanym lub jest zagrożony interes inwestorów, spółka prowadząca rynek regulowany (GPW w Warszawie S.A.), na
żądanie zgłoszone przez KNF, wstrzymuje rozpoczęcie notowań akcji Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW na okres nie dłuższy niż 10 dni.
Wystąpienie powyższego ryzyka jest niezależne od Spółki (Emitent nie ma wpływu na ryzyko złożenia przez KNF żądania
wstrzymania notowań do GPW oraz podejmowane na ich podstawie decyzje GPW.
Należy podkreślić, że powyższe regulacje dotyczące wstrzymania, zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu instrumentów
finansowych w takim samym stopniu dotyczą wszystkich spółek z rynku regulowanego.
3.5. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta
Zgodnie z § 30 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może zawiesić obrót akcjami na okres do 3 miesięcy:
na wniosek Emitenta;
jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie.
Zgodnie z art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie, jeśli obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi instrumentami
finansowymi dokonywany jest w okolicznościach, które wskazują na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania
rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF,
spółka prowadząca rynek regulowany (zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy) zawiesza obrót tymi papierami lub
instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc.
Zgodnie z art. 20 ust. 4a Ustawy o obrocie, GPW, na wniosek Emitenta, może zawiesić obrót papierami wartościowymi
Emitenta, w celu zapewnienia inwestorom powszechnego i równego dostępu do informacji.
Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o obrocie, GPW, może podjąć decyzję o zawieszeniu papierów wartościowych Emitenta, w
przypadku gdyby instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie
spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w dającej się
przewidzieć przyszłości w odniesieniu do Spółki. Emitent nie może jednak zagwarantować, że w przyszłości nie powstanie
opisana powyżej sytuacja.
3.6. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z notowań na rynku regulowanym
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wykluczy akcje z obrotu giełdowego:
jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona;
na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie;
w przypadku zniesienia ich dematerializacji;
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez KNF.
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Co więcej, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o obrocie, na żądanie KNF spółka prowadząca rynek regulowany wyklucza z
obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, w wypadku gdy obrót nimi zagraża w
sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Żądanie KNF w przedmiocie zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, jak i wykluczenia z obrotu instrumentów
finansowych powinno wskazywać szczegółowe przyczyny, które je uzasadniają. Jednocześnie Spółka prowadząca rynek
regulowany przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wstrzymaniu, zawieszeniu lub wykluczeniu z
obrotu określonych papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych.
Zgodnie z art. 20 ust. 4b Ustawy o obrocie, GPW, może podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych Emitenta, w
przypadku gdyby instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na rynku regulowanym, pod warunkiem, że nie
spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku.
Ponadto zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy może wykluczyć z obrotu giełdowego akcje:
jeżeli przystały spełniać inne, niż ograniczenie zbywalności, warunki dopuszczenia ich do obrotu giełdowego;
jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy prawa obowiązujące na Giełdzie;
na wniosek Emitenta;
wskutek upadłości Emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta z
powodu braku środków na pokrycie 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 akcjach;
wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;
wskutek otwarcia likwidacji Emitenta.
Emitent nie może wykluczyć powstania w przyszłości opisanych wyżej sytuacji. Powyższe zdarzenia mogą spowodować
wykluczenie akcji Emitenta z obrotu giełdowego, co w konsekwencji może spowodować utrudnienie lub w skrajnym
przypadku uniemożliwienie obrotu instrumentami finansowymi Emitenta. Na dzień zatwierdzenia Prospektu nie ma podstaw
do przypuszczeń, że powyższe zdarzenia mogą wystąpić w odniesieniu do Emitenta.
Należy podkreślić, że powyższe regulacje dotyczące wstrzymania, zawieszenia oraz wykluczenia z obrotu instrumentów
finansowych w takim samym stopniu dotyczą wszystkich spółek z rynku regulowanego.
3.7. Ryzyko inwestycyjne związane z wahaniem kursu wymiany walut
Akcje dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym notowane są w zł. Wszelkie płatności związane z
Akcjami Emitenta, w tym kwoty wypłacane z tytułu dywidendy z akcji Spółki oraz cena sprzedaży akcji Spółki na rynku
regulowanym, będą dokonywane w zł. Aprecjacja polskiej waluty w stosunku do walut obcych może w negatywny sposób
odbić się na wycenę kwoty wpłacanej lub wypłacanej w walutach obcych z tytułu obrotu akcjami Emitenta, w tym również
kwoty wypłacanej z tytułu dywidendy pochodzących z akcji Emitenta.
3.8. Ryzyko poniesienia przez Emitenta dodatkowych kosztów wynikających z możliwości nałożenia kar
administracyjnych przez KNF za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa
Zgodnie z art. 96 Ustawy o Ofercie, w sytuacji gdy spółka publiczna nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki
wymagane prawem, w szczególności obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na
podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo wydać decyzję o wykluczeniu papierów
wartościowych, na czas określony lub bezterminowo, z obrotu na rynku regulowanym, albo zastosować obie z powyższych
sankcji łącznie.
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W sytuacji gdy spółka publiczna nie dopełni określonych obowiązków wymienionych w art. 157 i 158 Ustawy o Obrocie, KNF
może nałożyć na podmiot, który nie dopełnił obowiązków, karę pieniężną do wysokości 1 mln zł albo może wydać decyzję o
wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć obie te kary łącznie.
Ponadto zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy obrót określonymi papierami wartościowymi 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 Giełda zawiesza obrót tymi
papierami lub instrumentami na okres nie dłuższy niż miesiąc. Na żądanie KNF Giełda wyklucza z obrotu wskazane przez
KNF papiery wartościowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu rynku
regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku, albo powoduje naruszenie interesów inwestorów.
3.9. Ryzyko poniesienia przez inwestorów dodatkowych kosztów w związku z możliwością nałożenia przez
KNF kar za nie wypełnianie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie
Na podstawie art. 97 Ustawy o ofercie na każdego, kto:
nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 tej ustawy,
nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 tej ustawy, lub dokonuje takiego zawiadomienia
z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, których mowa w art. 72–74 tej
ustawy,
nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 tej ustawy,
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia
akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 tej ustawy,
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, których mowa w art. 74 ust. 2
lub 5 tej ustawy,
nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, którym mowa w art. 90a ust. 1 tej
ustawy,
wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 tej ustawy, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych
zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3 tej ustawy,
w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 lub art. 91 ust. 6 tej ustawy, proponuje cenę niższą niż określona na
podstawie art. 79, tej ustawy
bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a tej
ustawy,
nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72–74, art. 79 lub art. 91 ust. 6
tej ustawy,
dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82 tej ustawy,
nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83 tej ustawy,
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 tej ustawy nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw
szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,
nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3 tej ustawy,
dopuszcza się czynu określonego w pkt 1–11a, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
– Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.
3.10. Ryzyko inwestowania na rynku kapitałowym
Inwestowanie na rynku kapitałowym niesie ze sobą ryzyko poniesienia strat. Nie wszystkie formy inwestowania mogą być
odpowiednie dla każdego inwestora. Przed decyzją w zakresie inwestycji własnych środków należy rozważyć i przemyśleć
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cel inwestycji, poziom własnego doświadczenia i wrażliwość na ryzyko. Ze względu na występowanie ryzyka inwestycyjnego
związanego z inwestycjami istnieje możliwość utraty pewnej części, lub przy szczególnie niebezpiecznych inwestycjach,
całości zainwestowanych środków.
Inwestor nabywający Akcje powinien być świadomym ponoszenia ryzyka związanego z przyszłą zmianą kursów akcji na
rynku wtórnym. Poziom kursów akcji notowanych na GPW zależy od wzajemnych relacji sił podaży i popytu. Wielkości te są
wypadkową wielu czynników, w tym m.in.: sytuacji finansowej Emitenta, istotnych zdarzeń mających miejsce w Spółce i jej
otoczeniu, jak również wielu innych czynników bezpośrednio i pośrednio związanych z Emitentem, w tym trudno
przewidywalnych zachowań inwestorów.
Należy również zaznaczyć, iż inwestycje dokonywane bezpośrednio w akcje, będące przedmiotem obrotu na giełdzie
papierów wartościowych, generalnie cechują się większym ryzykiem od inwestycji w inne instrumenty finansowe (np.
obligacje, czy bony skarbowe). Ponadto, w przypadku polskiego rynku kapitałowego ryzyko to jest relatywnie większe niż na
innych rynkach rozwiniętych, co jest związane m.in. z krótszym okresem jego funkcjonowania.
3.11. Ryzyko związane z kształtowaniem się niskiego poziomu cen akcji Emitenta
Istnieje ryzyko, że w przyszłości w wyniku niekorzystnej sytuacji na rynku kapitałowym kursy Akcji Emitenta ulegną
znaczącemu spadkowi. Spadek kursu akcji może być również związany z czynnikami pośrednio lub bezpośrednio zależnymi
od Emitenta, w tym m.in.: okresowych zmian wyników finansowych Emitenta, liczby oraz płynności notowanych Akcji, wahań
kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i
politycznych oraz sytuacji na innych giełdach papierów wartościowych na świecie, jak również trudno przewidywanych
zachowań inwestorów.
3.12. Ryzyko związane z niską płynnością akcji Emitenta
Polski rynek papierów wartościowych charakteryzuje się stosunkowo małą płynnością. Istnieje ryzyko, że Akcje Emitenta
będą wykazywały niską płynność obrotu i tym samym mogą wystąpić trudności w sprzedaży dużej liczby Akcji w krótkim
czasie, bez spowodowania znacznego obniżenia cen Akcji.
Akcje Emitenta na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na
rynku NewConnect, na którym płynność i obrót papierami wartościowymi jest niższa niż na rynku regulowanym. Emitent nie
może zagwarantować, iż w przyszłości, po dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym instrumenty finansowe Emitenta
będą przedmiotem aktywnego obrotu. Nie można więc zapewnić, iż osoba nabywająca Akcje Emitenta będzie mogła je zbyć
w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.
3.13. Ryzyko wystąpienia podaży akcji ze strony głównych akcjonariuszy
W posiadaniu głównych akcjonariuszy Spółki znajduje się znaczna część akcji Emitenta, której udział w ogólnej liczbie akcji
Spółki wynosi na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu blisko 85%. Główni Akcjonariusze Spółki posiadają wyłącznie
Akcje serii A i B. Na podstawie niniejszego Prospektu Emitent planuje wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym Akcje
serii C, które zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez inwestorów niezależnych.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu główni akcjonariusze Emitenta nie są zainteresowani zbyciem akcji na rynku
regulowanym. Emitent nie może jednak przewidzieć poziomu podaży akcji ze strony głównych akcjonariuszy Spółki w
przyszłości. Ewentualna decyzja o wprowadzeniu Akcji serii A i B do obrotu a następnie sprzedaż znaczącej liczby akcji na
rynku regulowanym może niekorzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową.
3.14. Ryzyko związane z uzależnieniem ceny rynkowej akcji Emitenta od raportów analitycznych
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Istnieje ryzyko związane z uzależnieniem rynkowego kursu Akcji Spółki od raportów i rekomendacji publikowanych przez
analityków. W sytuacji, gdy opublikowane raporty będą oparte na prognozach odzwierciedlających negatywne nastroje
analityków względem przyszłego kursu Akcji Emitenta – może nastąpić znaczący spadek kursu Akcji Spółki. Ponadto, jeżeli
analitycy rynkowi nie będą publikować żadnych raportów dotyczących Spółki – może spaść zainteresowanie inwestorów
nabywaniem akcji Emitenta, a w wyniku tego może nastąpić ograniczenie popytu na akcje Spółki i w konsekwencji obniżeniu
ulegnie ich wycena rynkowa.
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CZĘŚĆ III. DOKUMENT REJESTRACYJNY
1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

1.1. Oświadczenie Emitenta
Nazwa (firma):
Siedziba Emitenta:
Kraj siedziby Emitenta:
Adres Emitenta:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Mo-BRUK Spółka Akcyjna
Niecew
Rzeczpospolita Polska
Niecew 68, 33-322 Korzenna
+48 (18) 441 70 48
+48 (18) 441 70 99
mobruk@mobruk.pl
www.mobruk.pl

W imieniu Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt działa:
Józef Tadeusz Mokrzycki

Prezes Zarządu

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie.

OŚWIADCZENIE
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Emitent oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan,
informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto
niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

……………..……………...
Józef Tadeusz Mokrzycki
Prezes Zarządu
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1.2. Oświadczenie Oferującego
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska spółka akcyjna
ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
+48 (22) 504 30 00
+48 (22) 629 71 50
centrala@bossa.pl
www.bossa.pl

W imieniu Oferującego – Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. działają:
Radosław Olszewski
Przemysław Sobotowski

Prezes Zarządu,
Członek Zarządu.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. brał udział w sporządzaniu następujących elementów Prospektu
Emisyjnego Spółki:
-

Część II. Czynniki Ryzyka: punkty: 3

-

Część IV. Dokument Ofertowy: punkty: 1, 2, 3-3.2, 3.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

oraz odpowiadającym tym punktom elementów Podsumowania.

OŚWIADCZENIE
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że zgodnie
z najlepszą wiedzą Oferującego i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
częściach Prospektu za które Oferujący ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym
oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłyby wpływać na jego znaczenie.

……………………………..
Radosław Olszewski

……………………………..
Przemysław Sobotowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu
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1.3. Oświadczenie Doradcy Finansowego
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. spółka komandytowa
pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
+48 (61) 850 92 00
+48 (61) 850 92 01
corporate_finance@gtfr.pl
www.gtfr.pl

W imieniu Doradcy Finansowego – Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. spółka komandytowa działają:
Maciej Richter

Partner Zarządzający Departamentu Doradztwa Gospodarczego, Pełnomocnik Spółki

Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. spółka komandytowa brał udział w sporządzaniu następujących elementów
Prospektu Emisyjnego Spółki:
-

Część II. Czynniki Ryzyka: punkty: 1, 2

-

Część III. Dokument Rejestracyjny: punkty: 1,2, 3, 4, 5.2, 6-6.3, 6.5, 9, 10, 12, 13, 15, 20-20.6, 20.9, 23

oraz odpowiadającym tym punktom elementów Podsumowania.

OŚWIADCZENIE
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Grant Thornton Frąckowiak spółka z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu, niniejszym oświadcza, że zgodnie
z najlepszą wiedzą Doradcy Finansowego i przy dołożeniu należytej staranności by zapewnić taki stan, informacje zawarte w
częściach Prospektu, za które Doradca Finansowy ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłyby wpływać na jego znaczenie.

………………………………...
Maciej Richter
Partner Zarządzający
Departament Doradztwa Gospodarczego
Pełnomocnik Spółki
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1.4. Oświadczenie Doradcy Prawnego
Nazwa (firma):
Adres siedziby:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Poczta elektroniczna:
Strona internetowa:

„Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński” spółka komandytowa
ul. Mokotowska 56, 00-534 Warszawa
+48 (22) 499 55 22
+48 (22) 825 21 12
kancelaria@professio.pl
www.professio.pl

W imieniu Doradcy Prawnego – „Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński” spółka komandytowa działają:
Sławomir Kamiński

Radca prawny - Komplementariusz

„Professio Kancelaria Prawnicza Kamiński” spółka komandytowa brała udział w sporządzaniu następujących elementów
Prospektu Emisyjnego Spółki:
-

Część II. Czynniki Ryzyka: punkty: 1, 2

-

Część III. Dokument Rejestracyjny: punkty: 1.4, 5.1, 6.4, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.7, 20.8, 21, 22, 24, 25.

-

Część IV. Dokument Ofertowy: punkty: 3.3, 4

oraz odpowiadającym tym punktom elementów Podsumowania.

OŚWIADCZENIE
STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE)
nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
Oświadczam, że zgodnie z najlepszą wiedzą Doradcy Prawnego i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki
stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, za które Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność są prawdziwe, rzetelne
i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na
jego znaczenie.

………………………...
Sławomir Kamiński
Radca prawny - Komplementariusz

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 40

2. BIEGLI REWIDENCI

2.1. Imiona, nazwiska, adres i siedziba biegłych rewidentów dokonujących badań historycznych informacji
finansowych

Badanie:
1. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa zawierające skonsolidowane dane za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku oraz jednostkowe
dane firmy Mo-BRUK Mokrzycki Józef za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 roku oraz jednostkowe dane MoBRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.04.2008 do 31.12.2008 roku tj. za pierwszy rok
działalności Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości, wyrażenia opinii o tym sprawozdaniu oraz sporządzenie raportu z badania,
2. Jednostkowego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa za okres od 01.01.2010 do 31.05.2010 roku sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości, wyrażenia opinii o tym sprawozdaniu oraz sporządzenie raportu z badania,
3. Jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK S.A. za okres od 01.06.2010 do 31.12.2010 roku
sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wyrażenia opinii o tym sprawozdaniu oraz
sporządzenie raportu z badania,
4. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od
01.01.2010 do 31.12.2010 roku sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wyrażenia opinii
o tym sprawozdaniu oraz sporządzenie raportu z badania,
5. Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki zależnej Emitenta, tj. Raf-Ekologia Sp. z o.o. za okres
od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wyrażenia
opinii o tym sprawozdaniu oraz sporządzenie raportu z badania,
6. Półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od
01.01.2011 do 30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku
sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wyrażenia opinii o tym sprawozdaniu oraz
sporządzenie raportu z badania,
7. Półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki zależnej Emitenta tj. Raf-Ekologia Sp. z o.o. za
okres od 01.01.2011 do 30.06.2011 roku sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości,
wyrażenia opinii o tym sprawozdaniu oraz sporządzenie raportu z badania,
8. Porównywalności historycznych danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta zawartych w sprawozdaniach
finansowych sporządzonych za lata 2008-2010 według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF) w celu wydania opinii do Prospektu Emisyjnego o tym, ze oddają one prawdziwy i rzetelny
obraz sytuacji finansowej spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta,
przeprowadził Marek Dobek - biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10294, który wydał opinię w imieniu HLB M2 Audyt Sp. z
o.o., ul. Rakowiecka 41 lok. 27, 02-521 Warszawa, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym
na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3149.
Biegły rewident w raporcie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK
J. Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku zwrócił uwagę na sposób zaprezentowania
danych porównywalnych. Kierując się zasadą przewagi treści nad formą jako dane porównywalne zaprezentowane zostały
zsumowane dane firmy Mo-BRUK Mokrzycki Józef za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 roku oraz dane Spółki Mo-BRUK
J. Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.04.2008 do 31.12.2008 roku. Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwo
Mo-BRUK Mokrzycki Józef zostało wniesione jako wkład do spółki Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa, powyższy
sposób prezentacji danych porównywalnych biegły rewident uznał za właściwy. Podlegające konsolidacji sprawozdanie
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finansowe Jednostki Dominującej Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa zostało zbadane wcześniej przez innego
biegłego rewidenta (Władysława Lisa z Biura Księgowo-Ekonomicznego Władysław Lis). Podlegające konsolidacji
sprawozdanie finansowe Jednostki Zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
Badanie:
1. Jednostkowego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa zawierające dane za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku oraz dane porównywalne za okres od
01.04.2008 do 31.12.2008 roku tj. za pierwszy rok działalności Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa
sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wyrażenia opinii o tym sprawozdaniu oraz
sporządzenie raportu z badania,
przeprowadził Władysław Lis – biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10219, który wydał opinię w imieniu Biuro KsięgowoEkonomiczne Władysław Lis, ul. Rynek 18/3, 33-300 Nowy Sącz, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym
2986.
Biegły rewident w raporcie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku zaznaczył, iż sprawozdanie finansowe Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za poprzedni okres sprawozdawczy, tj. za okres od 01.04.2008 do 31.12.2008 roku nie podlegało
badaniu przez biegłego rewidenta.
Badanie:
1. Planu przekształcenia spółki Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa w Mo-BRUK spółkę akcyjną
zawierającego:
a. projekt uchwały w sprawie przekształcenia,
b. projekt statutu Spółki Przekształconej (Mo-BRUK S.A.)
c. wycenę aktywów i pasywów Spółki Przekształconej na dzień 1 stycznia 2010 roku
d. sprawozdanie finansowe dla Spółki Przekształconej na dzień 1 stycznia 2010 roku sporządzone dla
celów przekształcenia
sporządzonego zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, wyrażeniu opinii o tym planie oraz sporządzenie raportu z
badania,
przeprowadziła Elżbieta Kobryń – biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 5092/4571, która wydała opinię w imieniu Kancelarii
Biegłego Rewidenta Elżbieta Kobryń, ul. Pana Cogito 11, 31-419 Kraków, podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym
2936.

2.2. Informacje o rezygnacji, zwolnieniu lub zmianie biegłego rewidenta, jeżeli są istotne dla oceny Emitenta

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Biegły Rewident nie złożył rezygnacji Emitentowi, ani też nie
został zwolniony przez Emitenta. Dnia 10 maja 2010 roku na mocy Uchwały Wspólników Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa nastąpiła zmiana biegłego rewidenta z Biuro Księgowo-Ekonomiczne Władysław Lis, którego kluczowym
biegłym rewidentem jest Władysław Lis (biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10219) na HLB M2 Audyt Sp. z o.o., którego
kluczowym biegłym rewidentem jest Marek Dobek (biegły rewident wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na
listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10294).
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3. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE

Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. przeszła następujące przekształcenia prawne i własnościowe:
- w dniu 1 kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej
Mo-BRUK J. Mokrzycki w spółkę komandytową (spółka komandytowa została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 4
marca 2008, a zarejestrowana 19 marca 2008 roku, rok obrachunkowy spółki rozpoczął się 1 kwietnia 2008 roku),
- dnia 30.12.2008 roku Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce Raf-Ekologia
Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Raf-Ekologia Sp. z o.o. Emitent nabył w trakcie
2009 roku. W związku z tym Emitent w 2009 roku rozpoczął sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego,
- z dniem 1 czerwca 2010 roku nastąpiła zmiana formy prawnej Emitenta z spółki komandytowej na spółkę akcyjną.
Z tego względu w niniejszym Prospekcie Emisyjnym dane finansowe oparte są o następujące sprawozdania finansowe:
- Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za IV
kwartał 2011 r.,
-

Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011 do
30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III
kwartał 2011 r.,

-

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od 01.01.2011 do
30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu,
zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu, zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – spółki Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu, zbadane przez
biegłego rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez biegłego
rewidenta,

-

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez biegłego
rewidenta.
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Tabela 7: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Dane w zł

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Przychody netto ze sprzedaży

21 505 740

20 440 522

47 012 216

43 362 189

43 362 189

31 129 988

Koszty działalności operacyjnej

21 128 859

18 853 804

42 399 653

36 688 577

33 578 902

23 105 832

Zysk (strata) ze sprzedaży

376 881

1 586 717

4 612 563

6 673 612

9 783 287

8 024 156

Pozostałe przychody operacyjne

122 478

962 686

1 495 643

518 689

611 743

460 815

Pozostałe koszty operacyjne

164 941

943 991

1 069 579

435 281

250 993

114 931

5 244 262

6 419 994

14 785 842

16 359 239

16 543 527

12 084 907

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

334 418

1 605 412

5 038 628

6 757 020

10 144 036

8 370 040

Przychody finansowe

177 773

8 694

444 999

23 781

23 781

42 749

Koszty finansowe

277 441

458 821

796 213

885 858

885 858

884 208

Zysk (strata) brutto

234 750

1 155 285

4 687 414

5 894 943

9 198 725

7 528 581

Zysk (strata) netto

170 131

1 285 707

4 167 569

6 470 481

9 159 916

7 528 581

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)

Źródło: Emitent
Tabela 8: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat Emitenta za 3 i 4 kw. 2011 r. wraz z danymi
porównywalnymi
IV kwartał
2011**
(MSR)

IV kwartał
2010**
(MSR)

I–IV kwartał
2011**
(MSR)

I–IV kwartał
2010**
(MSR)

III kwartał
2011**
(MSR)

III kwartał
2010**
(MSR)

15 841 620

13 345 998

51 574 671

47 012 216

14 227 311

13 245 696

35 733 051

33 666 218

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 984 941

1 991 045

3 309 195

4 612 563

947 374

1 035 071

1 324 254

2 621 518

EBITDA (zysk operacyjny + amort.)

4 219 131

4 764 947

12 933 558

14 785 842

3 375 805

3 621 331

8 714 427

10 020 895

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

1 659 682

2 288 602

2 993 034

5 038 628

904 575

1 165 044

1 333 352

2 750 026

Zysk (strata) brutto

2 035 690

2 396 913

3 243 182

4 687 414

878 395

1 155 327

1 207 491

2 290 501

Zysk (strata) netto

1 830 752

1 973 348

2 749 805

4 167 569

654 574

978 887

919 052

2 194 221

Dane w zł
Przychody netto ze sprzedaży

I–III kwartał
2011**
(MSR)

I–III kwartał
2010**
(MSR)

Źródło: Emitent
Tabela 9: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (aktywa) Grupy Kapitałowej Emitenta
Dane w zł
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

69 771 542

55 621 625

64 039 716

58 321 095

40 296 078

41 377 309

903 135

927 897

915 516

940 278

857 044

762 552

68 758 228

54 642 501

63 036 733

57 329 591

39 387 808

40 527 053

Należności długoterminowe

26 929

0

4 218

0

0

0

Inwestycje długoterminowe

0

0

0

0

0

0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

83 249

51 226

83 249

51 226

51 226

87 704

9 720 930

27 090 488

15 571 823

4 157 210

4 159 835

4 522 811

679 648

839 332

764 481

693 130

693 130

554 117

Należności krótkoterminowe

7 098 732

5 070 055

3 062 405

3 006 674

3 006 674

2 523 356

Inwestycje krótkoterminowe

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

0

0

0

0

0

0

Aktywa obrotowe
Zapasy

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa ogółem

345 829

804 015

271 348

227 768

227 768

191 831

79 492 472

82 712 113

79 611 539

62 478 306

44 455 912

45 900 120

Źródło: Emitent
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Tabela 10: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (aktywa) Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2011 r.
oraz 31.12.2011 r.
Dane w zł
Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na 31.12.2011**
(MSR)
100 487 031

78 368 597

99 455 113

77 357 751

30 653

30 653

42 655 150

55 903 978

Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe, w tym:

Stan na 30.09.2011**
(MSR)

Należności krótkoterminowe

10 451 442

7 894 753

Inwestycje krótkoterminowe

29 379 246

46 911 619

143 142 181

134 272 575

Aktywa ogółem

Źródło: Emitent
Tabela 11: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (pasywa) Grupy Kapitałowej Emitenta
Dane w zł
Kapitał własny

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

62 227 971

59 195 328

62 057 839

36 618 438

22 341 296

14 718 953

Kapitał (fundusz) podstawowy

23 413 850

23 413 850

23 413 850

10 077 569

10 077 569

10 077 569

Kapitał (fundusz) zapasowy

27 185 652

21 921 870

21 902 520

0

0

0

Zysk (strata) z lat ubiegłych

11 458 338

14 193 907

14 193 907

21 433 580

4 467 003

0

Zysk (strata) netto

170 131

1 285 707

4 167 569

6 470 481

9 159 916

7 528 581

0

-1 620 006

-1 620 006

-1 363 192

-1 363 192

-2 887 198

17 264 501

23 516 784

17 553 700

25 859 868

22 114 616

31 123 364

Rezerwy na zobowiązania

2 850 082

4 159 640

3 192 517

4 490 507

742 631

724 945

Zobowiązania długoterminowe

4 038 256

9 307 655

5 875 275

9 080 955

9 093 079

11 051 836

3 080 246

8 535 762

4 872 084

8 535 762

8 535 762

10 094 842

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Kredyty i pożyczki
Z tytułu emisji dłużnych papierów wart.

0

0

0

0

0

0

958 010

771 893

1 003 190

545 193

557 316

956 994

9 342 868

9 712 070

8 197 017

11 905 528

11 896 029

18 748 869

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

1 909 047

2 537 379

1 469 717

1 484 010

1 484 010

3 590 712

Kredyty i pożyczki

4 276 383

2 877 844

4 046 081

7 934 869

7 934 869

4 784 703

627 386

252 680

722 187

443 542

431 418

467 639

Pozostałe długoterminowe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania
Rozliczenie międzyokresowe
Pasywa ogółem

1 033 295

337 419

288 892

382 878

382 878

597 714

79 492 472

82 712 113

79 611 539

62 478 306

44 455 912

45 900 120

Źródło: Emitent
Tabela 12: Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu (pasywa) Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 30.09.2011 r.
oraz 31.12.2011 r.
Dane w zł
Kapitał własny, w tym:

Stan na 31.12.2011**
(MSR)

Stan na 30.09.2011**
(MSR)

64 807 644

62 976 892

23 413 850

23 413 850

78 334 537

71 295 683

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

52 204 427

53 153 973

- Kredyty i pożyczki długoterminowe

1 328 074

2 184 326

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

22 524 783

14 537 111

Kapitał (fundusz) podstawowy
Zobowiązania i rezerwy na zobow., w tym:

- Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Pasywa ogółem

3 692 986

3 988 527

143 142 181

134 272 575

Źródło: Emitent
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Tabela 13: Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Dane w zł

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

6 423 889

12 984 894

14 443 150

14 437 630

15 292 943

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

2 247 254

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

-9 894 431

-1 810 488

-14 062 112

-14 355 952

-14 355 952

-15 039 558

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

-2 229 691

15 534 046

12 321 169

-1 102 922

-1 102 922

252 445

Przepływy pieniężne netto razem

-9 876 868

20 147 447

11 243 951

-1 015 724

-1 021 244

505 830

Środki pieniężne na początek okresu

11 473 589

229 638

229 638

1 245 363

1 253 506

747 677

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

Środki pieniężne na koniec okresu

Źródło: Emitent
** Dane skonsolidowane
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku skonsolidowano dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki
oraz „RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.

4. CZYNNIKI RYZYKA
DZIAŁALNOŚCIĄ

ZWIĄZANE

Z

OTOCZENIEM

EMITENTA

I

PROWADZONĄ

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i Grupą Kapitałową Emitenta, jego działalnością, otoczeniem oraz branżą, w której
funkcjonuje zostały przedstawione w Części II Prospektu – Czynniki Ryzyka.
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5. INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

5.1. Historia i rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta

5.1.1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta

Stosownie do § 1 Statutu Emitenta, Emitent działa pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy
Mo-BRUK S.A.
5.1.2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny

Emitent jest zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598.
5.1.3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony

Emitent powstał w 1985 roku i prowadził początkowo działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako
Józef Mokrzycki.
W dniu 1 kwietnia 2008 roku Emitent został przekształcony z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
komandytową i działał pod firmą „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa. W dniu 1 czerwca 2010 roku Sąd Rejonowy
dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji
przekształcenia formy prawnej Emitenta w spółkę akcyjną (Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010
zmieniony Aktem notarialnym z dnia 26.05.2010r., Rep. A nr 3788/2010).
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
5.1.4. Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa
Emitent, kraj siedziby oraz adres i numer telefonu jego siedziby (lub głównego miejsca prowadzenia
działalności, jeżeli jest ono inne niż siedziba)

Nazwa (firma):
Forma prawna:
Kraj:
Siedziba:
Adres:
Telefon:
Faks:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:

Mo-BRUK Spółka Akcyjna
Spółka akcyjna
Polska
Niecew
Niecew 68, 33 – 322 Korzenna
+48 18 441 70 48
+48 18 441 70 99
www.mobruk.pl
mobruk@mobruk.pl

Mo-BRUK Spółka Akcyjna jest spółką akcyjną utworzoną i działającą na podstawie prawa polskiego. W sprawach
nieuregulowanych Statutem Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, Emitent działa zgodnie z
następującymi przepisami prawa:
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-

Ustawa o rachunkowości,
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych,
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,

i aktami wykonawczymi do wymienionych ustaw, a w szczególności:
- Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim,
- Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu
ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i
skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości
oraz pozostałymi przepisami prawa ogólnie obowiązującymi.
5.1.5. Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta
Emitent od 1985 roku prowadził działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako Józef Mokrzycki. Do
1996 roku przedmiotem działalności Emitenta była produkcja wyrobów z lastriko (płytki, parapety, schody) a głównymi
odbiorcami produktów byli klienci indywidualni. Od 1996 roku Emitent realizuje działalność związaną z szeroko rozumianą
gospodarką odpadami, obejmującą: składowanie, utylizację i recycling. Ze względu na postępujący rozwój firmy w dniu 1
kwietnia 2008 roku dokonano przekształcenia formy prawnej z jednoosobowej działalności gospodarczej Mo-BRUK
J. Mokrzycki w spółkę komandytową. Z dniem 1 czerwca 2010 roku dokonano przekształcenia formy prawnej Spółki w
spółkę akcyjną.
W skład Spółki wchodzi siedem oddziałów zlokalizowanych na południu Polski:
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna Oddział w Niecwi – Korzenna,
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna Oddział w Łęce Stacja Paliw – Diagnostyka – Bar,
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna Oddział I w Wałbrzychu Składowisko Odpadów Przemysłowych,
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna Oddział II w Wałbrzychu Zakład Recyclingu Odpadów,
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna Oddział we Florynce Złoże Kruszywa Naturalnego „Florynka”,
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna Oddział w Ożarowie Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych,
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna III Oddział w Wałbrzychu Zakład Odzysku Mułów Węglowych.
Obecna działalność Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się w następujących obszarach:
- gospodarka odpadami, w ramach tego obszaru Emitent prowadzi następujące działania:
 produkcja i sprzedaż paliwa alternatywnego,
 spalanie odpadów, produkcja i sprzedaż pary technologicznej,
 składowanie i recykling odpadów,
 cementacja odpadów nieorganicznych i produkcja granulatu cementowego,
- produkcja betonu, budowa dróg i nawierzchni betonowych,
- pozostała działalność, w ramach której Emitent prowadzi następujące działania:
 sprzedaż paliw płynnych na własnych stacjach paliw,
 usługi myjni samochodowej,
 usługi diagnostyki samochodowej w własnej stacji kontroli pojazdów,
 usługi laboratoryjne.
Kamienie milowe w działalności Emitenta:
- 1997 – uruchomienie przez Spółkę Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi, Gmina Korzenna;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001 – Spółka staje się posiadaczem Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu;
2004 – uruchomienie kolejnego oddziału Spółki – Zakładu Recyklingu Odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne w Wałbrzychu;
2007 – budowa kolejnego oddziału Spółki – Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych zlokalizowanego w
miejscowości Karsy, k. Ożarowa;
2008 – podpisanie pierwszych dwóch umów na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
grudzień 2008 - nabycie od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. 100% udziałów w Spółce Raf – Ekologia Sp. z o.o. z
siedzibą w Jedliczach będącej spalarnią odpadów przemysłowych;
1 czerwiec 2010 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C;
11 czerwiec 2010 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wprowadzenia akcji serii
C oraz praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;
24 czerwiec 2010 – na mocy decyzji Zarządu GPW w Warszawie S.A., wyrażonej w Uchwale nr 589/2010 z dnia 24
czerwca 2010 roku, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostało
356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda; wprowadzenie akcji, o
których mowa powyżej nastąpiło pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
wyniku emisji akcji serii C;
29 czerwiec 2010 – dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018
praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, oznaczonych przez
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00021 (Uchwała Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. nr 592/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku);
29 czerwiec 2010 – uzyskanie od SANEPID - u i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywnych opinii pod
względem sanitarno - środowiskowym dla rozbudowy istniejącego Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w
Karsach;
19 lipiec 2010 – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego stwierdza prawomocność decyzji o zmianie
pozwolenia zintegrowanego znak: PZ 114.1/2010 z dnia 11 czerwca 2010 roku w przedmiocie działalności Zakładu
Recyklingu Odpadów i Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu;
21 lipiec 2010 – rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.560.180,00 zł, to jest do kwoty
23.413.850,00 zł, w drodze emisji akcji serii C (Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 21 lipca 2010
roku);
9 sierpień 2010 - dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 356.018 praw
do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
kodem PLMOBRK 00021 (Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 785/2010 z dnia
5 sierpnia 2010 roku);
10 sierpień 2010 - dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 356.018
akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, pod warunkiem dokonania w dniu
10 sierpnia 2010 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich
kodem PLMOBRK00013 (Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 785/2010 z dnia 5
sierpnia 2010 roku);
19 sierpień 2010 – przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Utworzenie centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów” (Pismo z Ministerstwa Gospodarki, znak DPO-II-63511-2673/10); wartość wydatków kwalifikowanych: 5.041.300,00 zł (netto), wielkość dofinansowania: 60% (netto), kwota
dofinansowania: 3.024.780,00 zł (netto);
24 sierpień 2010 – uprawomocnienie się Decyzji z dnia 22.07.2010r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa znak BII
7624/2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych
wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w miejscowości Karsy, gmina
Ożarów; niniejszy projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej"
objęty jest dotacją w kwocie 31.062.600,00 zł ze środków Unii Europejskiej; uprawomocnienie się decyzji umożliwia
Spółce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
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17 września 2010 – audyt recertyfikujący zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem ISO 9001
oraz ISO 14001 w następującym zakresie: odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i
rozwój technologii w powyższym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych wód i ścieków, produkcja betonu
towarowego oraz granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów; jednostką certyfikującą było DNV;
audyt nie wykazał żadnych niezgodności; ważność certyfikatów dla zakładu w Niecwi przedłużono o kolejne trzy lata
tj. do roku 2013;
październik 2010 – rozpoczęcie procesu pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu i/lub emisji
obligacji na kwotę 50 mln zł; celem pozyskania finansowania jest przyspieszenie realizacji inwestycji;
11 październik 2010 – uprawomocnienie się Decyzji z dnia 21.09.2010r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa znak
BII 7624/1/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaty - zadaszenia nad
miejscami magazynowania odpadów” w miejscowości Karsy, gmina Ożarów; zrealizowanie niniejszego projektu
pozwoli na zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co bezpośrednio przełoży
się na poprawę jakości produkowanych w Oddziale Spółki w Karsach aliw alternatywnych;
22 listopad 2010 – uprawomocnienie się Decyzji z dnia 02.11.2010r. wydanej przez Burmistrza Ożarowa znak BII
7331/18/2010 ustalającej warunki zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Zakładu
Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach;
16 grudnia 2010 – podpisanie umowy na dostawę instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza o
wartości 7.000.000 EUR; wytworzona para i ciepłe powietrze zostaną wykorzystane do podsuszania paliw
alternatywnych produkowanych w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach; zakup przedmiotowej
instalacji jest częścią realizacji zakładanego planu inwestycyjnego;
5 styczeń 2011 - podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”; wysokość
dofinansowania wynosi 31.062.600,00 zł, co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji;
przedmiotowa technologia pozwoli na zwiększenie rocznych mocy produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego Paliw
Alternatywnych w Karsach z obecnych 100 000 Mg do 200 000 Mg paliw alternatywnych; zaprojektowane w ramach
projektu suszarnia oraz instalacja do produkcji ciepłego powietrza pozwolą na podsuszanie paliw alternatywnych co
bezpośrednio przełoży się na jakość dostarczanych do odbiorców paliw;
7 styczeń 2011 – podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum
B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”; wysokość dofinansowania wynosi 3.024.780,00 zł, co
stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji; głównym celem przedmiotowego projektu jest
działalność badawczo - wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej; dzięki
nowoczesnemu Centrum Badawczo - Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka będzie w
stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy
zachowaniu konkurencyjności cenowej;
12 styczeń 2011 – podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie w systemie „pod klucz” zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa Zakładu Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych”; wartość umowy wynosi 18,35 mln zł netto;
podpisanie umowy wynika z przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju działalności w Wałbrzychu;
21 stycznia 2011 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie emisji obligacji,
dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; Spółka może
wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej emisji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż
50.000.000 zł; minimalną liczbą Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg
emisji), jest taka liczba Obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 45.000.000 zł; Spółka może emitować
Obligacje do dnia 31.12.2011 roku, przy czym termin ten będzie zachowany, jeżeli najpóźniej do dnia 31.01.2012
roku zostanie dokonany przydział Obligacji;
10 luty 2011 – Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji (pozwolenia na budowę) nr A/3/11 z dnia 25
stycznia 2011 roku; w/w decyzja pozwoliła na rozpoczęcie budowy zadaszenia nad miejscami magazynowania
odpadów w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach; zrealizowanie niniejszego projektu pozwoli na
zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawę jakości
produkowanych paliw alternatywnych; szacowana wartość inwestycji wynosi ok 2 mln zł netto;
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18 marca 2011 - Spółka otrzymała 808.540,20 zł dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów” na podstawie podpisanej w dniu 7 stycznia 2011 umowy z
Ministrem Gospodarki;
31 maja 2011 - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w
mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którą odmówiono zatwierdzenia instrukcji eksploatacji
składowiska należącego do Spółki; przedmiotowy wyrok dotyczy postępowania prowadzonego z wniosku Spółki,
które dotyczyło zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska w zakładzie w Wałbrzychu; Marszałek
Województwa Dolnośląskiego odmówił zatwierdzenia tej instrukcji, a Minister Środowiska utrzymał w mocy
przedmiotową decyzję; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska; w
uzasadnieniu wyroku, wskazał na występujące w decyzji Ministra poważne uchybienia w zakresie prawa
materialnego, w tym art. 53 ustawy o odpadach; Sąd nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć;
13 czerwca 2011 – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2011
z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenie obligacji do
obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którą postanowiono, iż Spółka może wyemitować Obligacje
jednej lub więcej serii w ramach Jednej lub Kilku emisji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 50.000.000 zł;
minimalną liczbą Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do skutku (próg emisji), określi
Zarząd Spółki;
12 sierpnia 2011 – Zamknięcie emisji obligacji zabezpieczonych majątkiem Emitenta serii A o wartości 50 mln zł.
Emisja została przeprowadzona z pełnym sukcesem. Emitent pozyskał na dalsze inwestycje 100% planowanej
kwoty, czyli 50 mln zł.
8 listopada 2011 – 3-letnie obligacje serii A Mo-BRUK S.A., których emisja zakończyła się 12 sierpnia 2011 roku
zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst pod nazwą MBR0814 oraz numerem ISIN:
PLMOBRK00039;
18 listopada 2011 - Starosta Opatowski stwierdził prawomocność Decyzji Nr 2.15.2011.Oż z dnia 4 listopada 2011
roku, znak B.I.6740.2.15.2011.Oż. (pozwolenia na budowę) dla przedsięwzięcia pn. „Zakład paliw alternatywnych
wraz z instalacją do produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych" w miejscowości Karsy;
zrealizowanie niniejszego projektu umożliwi Spółce podwojenie ilości produkowanych paliw alternatywnych do 200
000 ton na rok oraz ich podsuszanie w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach.
20 grudnia 2011 – Spółka otrzymała Decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011
roku, znak DIiO-420/462/2011/amz uchylającą Decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 roku, znak DW.DI.471-4/1677/11 odmawiającą umorzenia
prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Spółki
Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu oraz wstrzymującej ich
użytkowanie; Główny Inspektor Ochrony Środowiska nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć przez organ I instancji.
Ponadto Spółka otrzymała Postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 13 grudnia 2011 roku,
znak DIiO-420/394/2011/jk uchylające Postanowienie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 8 lipca 2011 roku, znak DW.DI.471-4/1080/2177/11 w przedmiocie odmowy
zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania należących do Spółki instalacji
Składowiska Odpadów Przemysłowych oraz Zakładu Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu; Główny Inspektor
Ochrony Środowiska przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Powyższe postanowienie oraz decyzja Głównego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdzają prawidłowość
postępowania Spółki.
26 stycznia 2012 - Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, na wniosek Emitenta, Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 roku dokonał wpisu w Rejestrze
Przedsiębiorców nowego oddziału spółki pod nazwą „Mo-BRUK S.A. III Oddział w Wałbrzychu Zakład Odzysku
Mułów Węglowych".
10 luty 2012 – na rachunek bankowy Spółki wpłynęła dotacja w kwocie 1.025.059,80 zł na realizację
przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”, na podstawie
Umowy z dnia 7 stycznia 2011 roku podpisanej z Ministrem Gospodarki.

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 51

Wysokie osiągnięcia w prowadzeniu działalności potwierdzone są szeregiem nagród, które zostały przyznane Spółce.
Tabela 14: Nagrody i wyróżnienia przyznane Mo-BRUK
Nagrody i wyróżnienia przyznane
Mo-BRUK

Podmiot wydający

Data wręczenia

WYRÓŻNIENIE w kategorii Transfer
technologii i innowacji w ochronie
środowiska dla Firmy „Mo-BRUK”
WYRÓŻNIENIE za działania pro-ekologiczne
i współpracę ze społecznością lokalną
DYPLOM Lider Regionu Małopolski LIDER
EKOLOGII
NAGRODA „Panteon Polskiej Ekologii” pod
patronatem Ministra Środowiska i Dyrektora
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
Certyfikat SOLIDNA FIRMA 2003 i przez
kolejne lata

Klub Czysty Biznes

Niepołomice 2000 r.

Zarząd Powiatu Nowosądeckiego

Niepołomice 2000 r.

Wojewoda Małopolski , Prezes Małopolskiej
Izby Rzemiosła
Minister Środowiska

Kraków 2002 r.

Biała Lista pod patronatem Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej

Warszawa 2004 r.

WYRÓZNIENIE w 7 edycji Konkursu Ministra
Środowiska Lider Polskiej Ekologii w
kategorii wyrób za przedsięwzięcie
„Produkcja Granulatu Cementowego MoBRUK”
NAGRODA w konkursie na najlepszy wyrób
lub wdrożone rozwiązanie technologiczne
prezentowane na Międzynarodowych
Targach Ekologicznych POLEKO 2006
WYRÓŻNIENIE w półfinale ogólnoeuropejskiego konkursu Eurecan European
Venture Contest dla najdynamiczniej
rozwijających się innowacyjnych firm z
branż IT, clean tech i biotech

Minister Środowiska

Warszawa 2003 r.

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poznań 2006 r.

Prezes Eurecan European Venture Contest

Warszawa 2010 r.

WYRÓŻNIENIE w konkursie Krajowy Lider
Innowacji i Rozwoju

Prezes Fundacji Innowacji i Rozwoju

Warszawa 2010 r.

Warszawa- Poznań 2002 r.

Źródło: Emitent

5.2. Inwestycje

5.2.1. Główne inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym
historycznymi informacjami finansowymi aż do Daty Prospektu

5.2.1.1. Inwestycje w rzeczowy majątek trwały
W poniższej tabeli przedstawiono zrealizowane przez Emitenta oraz jego Grupę Kapitałową inwestycje w rzeczowy majątek
trwały w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi zamieszczonymi w niniejszym Prospekcie, tj. w latach
2008-2011 oraz w okresie od 1 stycznia 2012 roku do Daty Prospektu.
Tabela 15: Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie objętym historycznymi informacjami
finansowymi oraz w okresie od 1 stycznia 2012 do dnia prospektu emisyjnego
Nakłady inwestycyjne (w tys. zł)
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe:

2008

2009

2010

od 01.01.2012
do Daty
Prospektu

2011

14

127

0

660

10

21 443

4 922

14 532

45 396

30
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- Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)

159

924

2 211

0

0

6 848

257

3 175

19 015

25

13 098

2 497

6 950

23 740

5

- Środki transportu

994

1 087

1 690

789

0

- Inne środki trwałe

344

157

506

1 852

0

21 457

5 049

14 532

46 056

40

- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
- Urządzenia techniczne i maszyny

Razem poniesione nakłady inwestycyjne:

Źródło: Emitent
Jak wynika z powyższej tabeli Emitent w 2008 roku poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 21,46 mln zł. Nakłady te
zostały przeznaczone głownie na inwestycje w budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej (kwota 6,49 mln zł) oraz
urządzenia techniczne i maszyny (kwota 13,09 mln zł). Tak duże nakłady były powodem zakończenia uruchamiania nowego
zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach jak również zakupem aktywów spalarni odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o.
W 2009 roku nakłady inwestycyjne istotnie spadły i osiągnęły łączną kwotę 5,05 mln zł. Poniesione zostały głównie na
urządzenia techniczne i maszyny (kwota 2,49 mln zł), środki transportu (kwota 1,09 mln zł) oraz grunty pod planowane
inwestycje (kwota (0,92 mln zł).
W 2010 roku nastąpił istotny wzrost nakładów inwestycyjnych Emitenta. Związane to było z pozyskaniem z oferty prywatnej
emisji akcji Mo-BRUK kwoty 26 mln zł. Emitent rozpoczął nowe planowane inwestycje (m.in. w Karsach, Górażdże,
Wałbrzychu oraz Piekarach Śląskich). W 2010 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 14,53 mln zł, głównie
na urządzenia techniczne i maszyny (kwota 6,95 mln zł), budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej (kwota 3,17 mln zł),
grunty pod planowane inwestycje (kwota 2,21 mln zł) oraz środki transportu (kwota 1,69 mln zł).
W 2011 roku Emitent poniósł nakłady inwestycyjne w wysokości 46,06 mln zł. Inwestycje Emitenta koncentrowały się
głównie na budynkach, lokalach i obiektach inżynierii lądowej (kwota 19,02 mln zł) oraz urządzeniach technicznych i
maszynach (kwota 23,74 mln zł). W okresie od 1 stycznia 2012 do Daty Prospektu nakłady inwestycyjne Emitenta wyniosły
40 tys. zł.
Środki na inwestycje w latach 2008-2011 oraz w okresie od 1 stycznia 2012 do Daty Prospektu emisyjnego pochodziły ze
środków własnych, finansowania dłużnego oraz dotacji ze środków unijnych.
Poniżej podano skonsolidowane zestawienie środków trwałych w budowie Emitenta na dzień Prospektu emisyjnego
Tabela 16: Skonsolidowane zestawienie środków trwałych w budowie wraz z zaliczkami na środki trwałe na dzień
Prospektu emisyjnego
Lp.

Zadanie inwestycyjne

Wartość bilansowa
netto (w tys. zł)

1

Zabrze – budynki, budowle

257

2

Wałbrzych ul. Górnicza - Innowacyjna technologia zestalania odpadów
nieorganicznych

132

3

Wałbrzych ul. Kosteckiego – Innowacyjna technologia produkcji Carbomixu

246

4

Chełm - dokumentacja

5

Górażdże – dokumentacja, koszty pozyskania dotacji

6

Piekary Śląskie – Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki hydraulicznej

7

Patent

8

Karsy – rozbudowa zakładu – wdrażanie innowacyjnej technologii do produkcji
wysokokalorycznej mieszanki opałowej

15 780
19 973

20
4 124
10 422
4

9

Wałbrzych ul. Moniuszki – budowa Zakładu Odzysku Mułów Węglowych

10

Wałbrzych - maszyny

147

11

Niecew - wdrożenie internetowej platformy B2B

660
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12

Przeprowadzenie prac B+R nad wartością opałową

13

Jedlicze – urządzenia do spalarni

14

Inwestycja Wałbrzych

15

Niecew wiata

5
83
171
160
Razem:

52 184

Źródło: Emitent
Inwestycje Mo-BRUK S.A.
Emitent uruchomił wiosną 2008 roku zakład produkcji paliw alternatywnych w Karsach. Zakład działa na podstawie
Pozwolenia Zintegrowanego wydanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ważnego przez okres
10 lat od daty wydania, czyli od 2008 do 2018 roku. Emitent realizował niniejszą inwestycję w latach 2007-2008. Środki na
realizację budowy zakładu paliw alternatywnych w Karsach pochodziły z kredytu inwestycyjnego oraz środków własnych.
W grudniu 2008 roku Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa (poprzednik prawny Emitenta) zakupił od Rafinerii Nafty
Jedlicze S.A. aktywa spalarni o wartości 9.878.371 zł. Następnie majątek spalarni został przez Mo-BRUK wydzierżawiony
spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy. Rafineria Jedlicze S.A. wyraziła zgodę na skredytowanie
zakupu aktywów i zapłatę ceny nabycia w czterech ratach. Raty te były oprocentowane stawką WIBOR 3M + 0,8p.p.
Ostatnia rata zapłaty za aktywa w spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o. została zapłacona 31 grudnia 2009 roku. Środki na zakup
aktywów spalarni pochodziły ze środków własnych oraz kredytu inwestycyjnego, który Emitent zaciągnął w banku Krakowski
Bank Spółdzielczy I/O Kraków w wysokości 2.288 tys. zł. Dokonując rozliczenia przejęcia Emitent oparł się na księgowej
wartości aktywów netto Raf-Ekologia Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2009 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa. W
wyniku rozliczenia przejęcia w skonsolidowanym bilansie Emitenta za 2009 roku została ujawniona dodatnia wartość firmy w
kwocie 832,3 tys. zł.
W miejscowości Niecew koło Nowego Sącza w sierpniu 2011 roku Emitent zakończył budowę “Centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”. Inwestycja ta dofinansowana była ze środków UE. Całkowita wartość
inwestycji wynosiła 6,2 mln zł netto. Projekt ten został zakończony w czerwcu 2011 roku. Wysokość dofinansowania ze
środków UE dla tego projektu wyniosła 3 mln zł. W ramach projektu utworzenia Centrum B+R w pierwszej połowie 2011 roku
dokonano zakupu sprzętu laboratoryjnego za kwotę ok. 2 mln zł.
W pierwszej połowie 2011 roku Emitent zrealizował w Karsach inwestycję w postaci budowy wiaty - zadaszenia nad
miejscami magazynowania odpadów na terenie zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach. Zrealizowanie
niniejszego projektu pozwoliło na zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co przełoży
się na poprawę jakości produkowanych paliw alternatywnych. Spółka zakończyła tę inwestycję w czerwcu 2011 roku.
Wartość inwestycji wynosiła około 2,1 mln zł netto. Budowa wiaty w zakładzie produkcji paliw alternatywnych w Karsach jest
tylko niewielką częścią prowadzonego programu inwestycyjnego przewidzianego dla zakładu produkcji paliw alternatywnych
w Karsach.
Poniższa tabela prezentuje istotne inwestycje w majątek trwały, których Mo-BRUK S.A. dokonał w latach 2008-2010. Za
kryterium istotnych inwestycji uznano inwestycje przekraczające kwotę 40 tys. zł netto.
Tabela 17: Istotne nakłady w majątek trwały Mo-BRUK S.A. w latach 2008-2010
Składnik majątku

Kwota (w zł)

Data poniesienia
nakładu

Inwestycja (zakład), której
dotyczy nakład

Spalarnia Odpadów w Jedliczach (nabycie majątku spalarni od Rafinerii Nafty Jedlicze)
BUDYNEK TECHNOLOG.-SOCJALNY

152 509,49 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

HALA ZASYPU

118 644,61 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

HALA KOTŁOWNI

120 764,17 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze
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WIATA STALOWA

106 155,36 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZBIORNIK ODPADÓW STAŁYCH I PŁYNÓW

98 287,53 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZBIORNIK ODWADNIANIA

184 310,82 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZBIORNIK DOBOWY MIESZANKI

85 575,43 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZBIORNIK POPIOŁU

142 720,96 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZBIORNIK ROZCHODOWY /B-212/

96 391,82 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

SILOS Z WYPOSAŻENIEM

51 808,40 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZBIORNIK ZAWIESINY

275 015,52 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

STUDNIA ZBIORCZA ŚCIEKÓW

57 097,67 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

KANALIZACJA DESZCZ. ODW.

57 655,52 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PLAC MANEWROWY BETONOWY

87 948,99 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

INSTALACJA KANALIZACJI

124 769,59 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

RUROCIAG POWIETRZA POMIAROWEGO

41 729,86 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

RUROCIAG PARY 0,3 MPA

89 306,85 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

RUROCIAG PARY 1,2 MPA

56 897,67 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

DROGI I PLACE

421 470,04 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

SIEĆ KABLOWA PODZIEMNA

74 293,04 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

INSTALACJA SIŁY I SYEROWANIA

334 556,75 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

INSTALACJA OŚWIETLENIA TERENU

51 050,55 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ZADASZENIE DLA SKŁAD. ROZDR.

326 973,92 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

KOMIN STALOWY

63 702,65 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ESTAKADA TECHNOLOGICZNA

137 033,83 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PODSET OBSŁUGOWY /1/

47 666,99 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ESTAKADA KABLI ENERGETYCZNYCH

100 183,24 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ESTAKADA PODSUWNICOWA

260 855,57 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

POMOSTY /4/

114 343,19 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

KOMORA DOPALAJACA

223 947,12 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

KOCIOŁ PAROWY OU-5,7

442 206,97 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PALNIK ULTRADZIĘKOWY /2/

198 714,77 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PALNIK ULTRADZWIĘKOWY

198 714,77 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ROZDRABNIACZ ODPADÓW TYP HMR55

323 299,36 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

MODUŁOWY FILTR WORKOWY

412 853,21 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PIEC OBROTOWY

323 299,36 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PODGRZEWACZ WODY

156 690,06 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

HYDRAULUCZNY WPYCHACZ ODPADÓW

50 395,55 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

SKRUBER WSTĘPNY

72 623,33 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ABSORBER

72 623,33 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ROZDZIELNICA ST2

74 584,04 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PRZENOSNIK TASM. ŁAŃC. L-9,4 MB

107 332,22 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PRZENOŚNIK TAŚM. ŁAŃC. L 27 MB

319 056,09 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

48 961,84 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

PRZENOSNIK RUROWO-LINIOWY

44 323,57 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

SUWNICA CHWYTAKOWA

59 878,23 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

INSTALACJA AUTOMATYKI /2/

148 319,23 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

UKŁAD POMIARU EMISJI

162 366,03 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze
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KANAŁY SPALIN

80 686,16 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

CYKLON TYP LR/GR/25

70 049,77 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

FILTR WORKOWY

728 464,73 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

SZAFA STEROWNICZA

123 173,88 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

ANALIZATOR CO

59 671,23 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

REAKTOR BĘBEN KONDYCJONUJĄCY

229 364,24 zł

30-12-2008

Spalarnia Odpadów Jedlicze

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych Karsy (ZPPA Karsy)
LINIA PRODUKCYJNA

7 211 720,41 zł

01-03-2008

ZPPA Karsy

146 579,84 zł

01-03-2008

ZPPA Karsy

WIATA DUŻA

87 007,41 zł

01-03-2008

ZPPA Karsy

WAGA SAMOCHODOWA MARS-STP 183

120 551,95 zł

01-03-2008

ZPPA Karsy

NACZEPA CMT NSP-24

200 880,10 zł

10-04-2008

ZPPA Karsy

MIESZALNIK WAH6000

431 991,00 zł

15-05-2008

ZPPA Karsy

ŁADOWARKA KOŁOWA LW640G

390 200,00 zł

01-07-2008

ZPPA Karsy

NACZEPA BENALU VN-JUMBOLINER

190 433,38 zł

14-07-2008

ZPPA Karsy

ŁADOWARKA JCB 540-170 Z ŁYŻKĄ

195 000,00 zł

14-03-2009

ZPPA Karsy

WÓZEK WIDŁOWY TAILIFT HA00147

103 772,11 zł

23-11-2009

ZPPA Karsy

STACJA TRAFO

Zakład Recyklingu Odpadów Wałbrzych (ZRO Wałbrzych)
WIATA – NAMIOT

212 200,00 zł

01-05-2008

ZRO Wałbrzych

WIATA – NAMIOT

185 000,00 zł

14-11-2009

ZRO Wałbrzych

Składowisko Odpadów Przemysłowych Wałbrzych (SOP Wałbrzych)
ŁADOWARKA KOŁOWA LW640G

390 200,00 zł

02-07-2008

SOP Wałbrzych

NACZEPA BENALU VN-JUBOLINER134

181 112,50 zł

31-10-2008

SOP Wałbrzych

TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA

63 020,00 zł

23-02-2009

SOP Wałbrzych

NACZEPA WYWROTKA BODEX

115 529,50 zł

25-03-2009

SOP Wałbrzych

WAGA SAMOCHODOWA TYPU MARS

87 400,00 zł

29-05-2009

SOP Wałbrzych

NACZEPA WYWROTKA BODEX

108 121,50 zł

07-09-2010

SOP Wałbrzych

Zakład Odzysku Odpadów Niecew (ZOO Niecew)
PRZENOSNIK PTS 213-1 SIGMA

145 000,00 zł

01-05-2008

ZOO Niecew

ANALIZATOR ZAWARTOŚCI RTĘCI

73 000,00 zł

12-08-2008

ZOO Niecew

WAGA SAMOCHODOWA TYP MARS-STS

87 108,74 zł

31-08-2008

ZOO Niecew

ANALIZTOR ELEMENTARNY

156 585,64 zł

31-03-2009

ZOO Niecew

NACZEPA CYSTERNA STOKOTA

657 838,89 zł

25-03-2009

ZOO Niecew

MIESZALNIK WAH6000

374 448,10 zł

31-03-2009

ZOO Niecew

ZASILACZ SKRZYNIOWY SZ-10

60 000,00 zł

31-03-2009

ZOO Niecew

WÓZEK WIDŁOWY 2,5T DIESEL

105 146,76 zł

29-12-2009

ZOO Niecew

Centrum B+R Niecew
DZIAŁKA 8/2 NIECEW

58 110,00 zł

22-06-2010

Niecew Centrum B+R

OGRODZENIE DO PRZECHOW. GRANULATU

306 925,60 zł

09-12-2010

Niecew Centrum B+R

EKRAN AKUSTYCZNY

177 555,00 zł

14-12-2010

Niecew Centrum B+R

PLAC BETONOWY

691 782,00 zł

15-12-2010

Niecew Centrum B+R

175 104,04 zł

16-12-2010

Niecew Centrum B+R

STACJA TRAFO

Zakład Budowy Dróg i Nawierzchni Betonowych Niecew (ZBDiNB Niecew)
KRUSZARKA GASIENICOWA BB100T/1

801 397,00 zł

02-07-2008

ZBDiNB Niecew

PRZESIEWACZ MOBILNY KRUSZYW

429 021,20 zł

16-07-2008

ZBDiNB Niecew
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AUTOMATYCZNY APARAT

40 920,00 zł

02-10-2008

ZBDiNB Niecew

SAMOJEZDNA UKŁADARKA DO POBOCZA

449 240,66 zł

18-06-2010

ZBDiNB Niecew

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY FORD TRANSIT

49 500,00 zł

31-08-2010

ZBDiNB Niecew

Stacje Paliw
DYSTRYBUTOR LPG ZE ZBIORNIKIEM

45 486,00 zł

31-12-2008

Stacja Paliw Niecew

DYSTRYBUOR PALIWA

221 014,00 zł

31-12-2008

Stacja Paliw Niecew

MYJNIA AUTOMATYCZNA

93 729,04 zł

07-09-2010

Stacja Paliw Łęka

URZADZENIE DO GEOMETRII ZAWIESZENIA

52 600,00 zł

12-09-2010

Stacja Paliw Łęka

Zakład przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu - nowa inwestycja
DZIAŁKA 26/43 WAŁBRZYCH

164 986,56 zł

14-06-2010

Wałbrzych ul. Górnicza

DZIAŁKA 26/40 WAŁBRZYCH

149 588,17 zł

14-06-2010

Wałbrzych ul. Górnicza

DZIAŁKA 26/42 WAŁBRZYCH

185 170,76 zł

14-06-2010

Wałbrzych ul. Górnicza

DZIAŁKA 26/36 WAŁBRZYCH

49 419,96 zł

14-06-2010

Wałbrzych ul. Górnicza

DZIAŁKA NR 1 WAŁBRZYCH MONIUSZKI

2 052 311,83 zł

06-09-2010

Wałbrzych, ul. Moniuszki

DZIAŁKA NR 3 WAŁBRZYCH MONIUSZKI

158 040,17 zł

06-09-2010

Wałbrzych, ul. Moniuszki

OSADNIK POSADOWIONY

552 588,00 zł

06-09-2010

Wałbrzych, ul. Moniuszki

Zakład produkcji paliw alternatywnych w Górażdże – nowa inwestycja
DZIAŁKA GÓRAŻDŻE NR 115/37

924 080,00 zł

31-12-2009

ZPPA Górażdże

Zakład utylizacji odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich - nowa inwestycja
KOMPLEKSOWA LINIA TECHNOLOGICZNA

3 625 050,00 zł

05-08-2008

ZUON Piekary Śląskie

ŁADOWARKA (1)

390 200,00 zł

30-06-2008

ZUON Piekary Śląskie

ŁADOWARKA (2)

390 200,00 zł

30-06-2008

ZUON Piekary Śląskie

KRUSZARKA

801 397,00 zł

24-06-2008

ZUON Piekary Śląskie

PRZESIEWACZ

429 021,20 zł

11-07-2008

ZUON Piekary Śląskie

MIESZADŁO

374 448,10 zł

14-08-2008

ZUON Piekary Śląskie

NACZEPA SAMOCHODOWA TYPU BECZKOWÓZ

657 509,39 zł

18-03-2009

ZUON Piekary Śląskie

NACZEPA Z RUCHOMĄ PODŁOGĄ (1)

181 112,50 zł

07-07-2008

ZUON Piekary Śląskie

NACZEPA Z RUCHOMĄ PODŁOGĄ (2)

190 433,38 zł

21-10-2008

ZUON Piekary Śląskie

SPRZĘT BADAWCZY DO OZNACZANIA WĘGLA,
SIARKI, METALI CIĘŻKICH I TEMP. ZAPŁONU

340 321,32 zł

18-03-2009

ZUON Piekary Śląskie

WÓZEK WIDŁOWY (1)

103 772,11 zł

28-10-2009

ZUON Piekary Śląskie

WÓZEK WIDŁOWY (2)

105 146,76 zł

08-12-2009

ZUON Piekary Śląskie

MIESZADŁO

684 329,02 zł

24-04-2009

ZUON Piekary Śląskie

TAŚMOCIĄG 8 M

68 020,66 zł

24-04-2009

ZUON Piekary Śląskie

TAŚMOCIĄG 8,5 M

72 143,12 zł

24-04-2009

ZUON Piekary Śląskie

WIRÓWKA DO SEPARACJI OLEJU W CIECZACH
ODPADOWYCH

379 716,20 zł

29-07-2010

ZUON Piekary Śląskie

WAGA SAMOCHODOWA

138 300,00 zł

30-07-2010

ZUON Piekary Śląskie

320 000,00 zł

29-07-2010

ZUON Piekary Śląskie

320 000,00 zł

29-07-2010

ZUON Piekary Śląskie

168 929,86 zł

21-12-2010

ZUON Piekary Śląskie

3 500 000,00 zł

21-12-2010

ZUON Piekary Śląskie

KOPARKO - ŁADOWARKA (NOŚNIKI
TELESKOPOWE-1)
KOPARKO - ŁADOWARKA (NOŚNIKI
TELESKOPOWE-2)
MŁYN DO KABLI
LINIA DO SEPARACJI I ODZYSKU ODPADÓW PO
ZŁOMOWANIU SAMOCHODÓW (W SKŁAD LINII
WCHODZĄ NASTĘPUJĄCE URZĄDZENIA:
SEPARATOR MAGNETYCZNY DO METALI
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ŻELAZNYCH, SEPARATOR WIROPRĄDOWY DO
METALI NIEŻELAZNYCH, URZĄDZENIE DO
SEPARACJI METALI KOLOROWYCH NA CZYSTE
SKŁADNIKI, 2 TAŚMOCIĄGI, POZOSTAŁE
TAŚMOCIĄGI, KONSTRUKCJE I STEROWANIE)

Źródło: Emitent

Inwestycje spółki zależnej Emitenta - Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Raf-Ekologia Sp. z o.o. w 2010 roku zakupiła niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt za kwotę 420 tys. zł. W ramach
inwestycji zmodernizowano m.in. piec obrotowy, układ podawania wapna oraz układ sterowania suwnicy. Ponadto
przeprowadzono szereg remontów mających na celu utrzymanie instalacji w ruchu, jak również w stanie niepogarszającym
dzierżawiony majątek. Wyremontowano m.in. komorę dopalającą, układ przygotowania wody do kotła, wentylator ciągu,
układ przygotowania i rozdrabniania odpadów, palnik, komin. Na terenie spalarni przeprowadzono także remonty mające na
celu poprawę warunków bhp i p. poż. instalacji, zmniejszenie kosztów eksploatacji, zwiększenie wydajności pracy. Dla
poprawienia wizerunku zewnętrznego Spółki wybetonowano plac do rozładunku odpadów, poszerzono drogę dojazdową,
wykonano parking. Łączne wydatki remontowe w 2010 roku na powyżej opisane cele wyniosły około 670 tys. zł.
Od początku 2011 roku Emitent rozpoczął następujące inwestycje związane z modernizacją spalarni Raf-Ekologia Sp. z o.o.:
a) w lutym 2011 roku rozpoczęto inwestycję w postaci modernizacji instalacji oczyszczania spalin ze spalarni. Do dnia
Prospektu emisyjnego na tą inwestycję poniesiono nakłady w wysokości ok. 10 tys. zł,
b) w kwietniu 2011 roku rozpoczęto modernizację systemu pomiaru spalin oraz unowocześnienie układu produkcji
pary w spalarni odpadów. Do dnia Prospektu emisyjnego na tą inwestycję poniesiono nakłady w wysokości 30,2
tys. zł.
5.2.1.2. Inwestycje kapitałowe
W dniu 30 grudnia 2008 roku Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa (poprzednik prawny Emitenta) nabyła za
1.500.000 zł od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Orlen S.A.) 92,74% udziałów w
spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o. Następnie do 30 kwietnia 2009 roku Emitent zakupił za kwotę 113.970 zł pozostałe 7,26%
udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o.o. Środki na zakup udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o.o. pochodziły ze środków własnych.
W ramach równoległej transakcji Mo-BRUK zakupił od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. aktywa spalarni wykorzystywane przez
spółkę Raf-Ekologia Sp. z o.o. o wartości 9.878.371 zł. Następnie majątek spalarni został przez Mo-BRUK wydzierżawiony
spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy.
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. wyraziła zgodę na skredytowanie zakupu aktywów i zapłatę ceny nabycia w czterech ratach.
Raty te były oprocentowane stawką WIBOR 3M + 0,8p.p. Ostatnia rata zapłaty za aktywa w spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o.
została zapłacona 31 grudnia 2009 roku. Środki na zakup aktywów spalarni pochodziły ze środków własnych oraz kredytu
inwestycyjnego, który Emitent zaciągnął w banku KBS I/O Kraków w wysokości 2 288 tys. zł. Dokonując rozliczenia przejęcia
Emitent oparł się na księgowej wartości aktywów netto Raf-Ekologia Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2009 roku, przyjmując że
jest to ich wartość godziwa. W wyniku rozliczenia przejęcia w skonsolidowanym bilansie Emitenta za 2009 roku została
ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
Raf-Ekologia na swojej specjalistycznej instalacji w sposób bezpieczny dla środowiska, potwierdzony licznymi pomiarami
kontrolnymi prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także
medycznych i weterynaryjnych, z szerokiej listy rodzajowej, na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.IV-6618-23/1/06
wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego. Lokalizacja zakładu Raf-Ekologia Sp. z o.o. w centralnej części terenu Rafinerii
Nafty Jedlicze S.A. powoduje, że obszar jej bezpośredniego oddziaływania nie wykracza poza teren przemysłowy.
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5.2.1.3. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
W skutek dynamicznie rozwijającej się skali działalności Emitenta w pierwszej połowie 2011 roku rozpoczął on wdrażanie w
swojej organizacji oprogramowania typu ERP, wspomagającego zarządzanie. W pierwszej połowie 2011 roku w ramach
programu wdrażania oprogramowania ERP Emitent wydał 0,4 mln zł na zakup licencji. Na dzień Prospektu emisyjnego
Emitent wydał na wdrożenie systemu ERP kwotę 0,6 mln zł. Emitent szacuje, że całkowity koszt implementacji
oprogramowania w 2011 roku wyniesie ok. 1,0 mln zł.

5.2.2. Obecnie prowadzone główne inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta

Program rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta obejmuje cztery główne projekty inwestycyjne:
a) Rozbudowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa;
b) Budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże;
c) Budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu (realizacja przewidziana jest w trzech
powiązanych technologicznie lokalizacjach);
d) Budowę zakładu utylizacji odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich.
Program inwestycyjny Grupy Kapitałowej Emitenta przewiduje, że w latach 2010-2013 jej nakłady inwestycyjne wyniosą
około 230 mln zł. Nakłady te przeznaczone zostaną na cztery główne inwestycje Emitenta, które dokładnie
scharakteryzowano poniżej.
Wszystkie inwestycje Grupy Kapitałowej Emitenta są prowadzone i planowane w kraju. Emitent nie prowadzi i nie planuje
inwestycji zagranicą.
Rozbudowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach
W 2010 roku Emitent podjął decyzję o rozbudowie istniejącego Zakładu w Karsach w celu zwiększenia mocy produkcyjnych,
co umożliwi Spółce wykorzystanie potencjału wzrostu sprzedaży, jaki istnieje na polskim rynkach utylizacji odpadów oraz
produkcji paliw alternatywnych. W związku z powyższym Emitent stworzył plan inwestycyjny dotyczący rozbudowy zakładu w
Karsach, którego wartość nakładów inwestycyjnych opiewa na około 60,7 mln zł z czego wysokość dofinansowania ze
środków UE wynosi 60% wartości nakładów kwalifikowanych, których suma wynosi 51,8 mln zł. Emitent uzyskał na ten
projekt dotację ze środków UE w wysokości 31,1 mln zł. Koncepcja biznesowa planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych
w Zakładzie produkcji paliw alternatywnych w Karsach została oparta przede wszystkim o dwustronne porozumienie o
współpracy z zarządem Cementowni Ożarów oraz deklaracji współpracy i odbioru produkowanego surowca ze strony
Cementowni Górażdże, należącej do jednego z największych koncernów cementowych na świecie – Heidelberg Cement, jak
również badania popytu rynkowego wśród innych potencjalnych odbiorców. Emitent zakłada, że nakłady inwestycyjne na
rozbudowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach ponoszone będą w latach 2011-2012, natomiast zakończenie
rozbudowy zakładu w ramach etapu pierwszego, podczas którego zbudowana zostanie linia produkcyjna oraz magazyn na
paliwo alternatywne nastąpi w pierwszym kwartale 2012 roku. Zakończenie drugiego etapu rozbudowy zakładu produkcji
paliw alternatywnych w Karsach nastąpi w drugim kwartale 2012 roku. W ramach drugiego etapu zbudowana zostanie
spalarnia oraz suszarnia do osuszania paliwa alternatywnego.
Emitent na dzień Prospektu emisyjnego na rozbudowę zakładu w Karsach poniósł łączne nakłady w wysokości 9,00 mln zł.
Pozostałe nakłady inwestycyjne będą przeznaczone na budowę, m.in.: nieruchomości niezbędnych do prowadzenia
produkcji i magazynowania, innowacyjnej linii technologicznej oraz innowacyjnej instalacji wytwarzania ciepłego powietrza i
urządzeń peryferyjnych takich jak ładowarki. Ważną pozycją inwestycyjną projektu są nakłady na system dosuszania paliwa
alternatywnego oraz zapewnienia ochrony przed deszczem i śniegiem (budowa wiat). Realizacja inwestycji pozwoli na
przerób w Zakładzie w Karsach do 200 tys. ton odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) rocznie. Rozbudowa zakładu w
Karsach umożliwi Spółce nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale również poprzez zastosowanie nowatorskiej
technologii pozwoli na przetwarzanie większości rodzajów odpadów skatalogowanych w polskim prawie. Dzięki
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zastosowanej technologii produkowane przez Mo-BRUK paliwo będzie posiadało wartość energetyczną wyższą o ok. 3
MJ/kg w stosunku do tradycyjnych paliw alternatywnych wytwarzanych z wysegregowanych odpadów komunalnych (taki
wzrost kaloryczności paliwa alternatywnego stanowić będzie istotną wartość dodaną dla klientów Emitenta).
Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Karsach posiada pozytywne uzgodnienia pod względem
środowiskowym oraz posiada prawomocną decyzję środowiskową. W czerwcu 2011 roku został złożony wniosek o
wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. W IV kwartale zakończona została procedura
uzgadniania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko – etap pozwolenia na budowę. Na dzień Prospektu
emisyjnego inwestycja w Karsach posiada pozytywne uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
pod względem środowiskowym. Uzgodnienie jest częścią procedury w ramach postępowania w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na budowę. Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Karsach posiada prawomocne
pozwolenie na budowę.
Poniżej podano wykaz pozycji nakładów inwestycyjnych związanych z projektem rozbudowy Zakładu produkcji paliw
alternatywnych w Karsach.
Tabela 18: Nakłady inwestycyjne związane z rozbudową zakładu w Karsach
Zakład w Karsach – wyszczególnienie nakładów

Kwota (w tys. zł)

Ładowarka wysokiego składowania do załadunku surowców

976

Ładowarka (2 szt.)

900

Magazyn paliwa alternatywnego

4 000

Suwnica (2 szt.)

900

Specjalistyczny wózek transportowy

275

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

8 200

Zespół taśmociągów

880

Stacja trafo z okablowaniem

2 000

Instalacja do wytwarzania ciepłego powietrza

28 600

Instalacje dosuszenia paliwa alternatywnego (2 szt.)

5 950

Prace budowlane

7 000

Pozostałe nakłady

997

Razem nakłady inwestycyjne:

60 678

Źródło: Emitent

Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże
W miejscowości Górażdże, na podstawie porozumienia z firmą Cementownia Górażdże, Mo-BRUK S.A. odkupił w grudniu
2009 roku za kwotę 1,1 mln zł od cementowni działkę w bezpośredniej bliskości jej pieca cementowego, w celu zbudowania
przez Emitenta nowego zakładu produkcji paliw alternatywnych. Dzięki nabyciu wspomnianej działki oraz nawiązaniu
strategicznego partnerstwa z cementownią Górażdże, Emitent po zbudowaniu zakładu produkcji paliw alternatywnych
zwiększy ilości dostarczanych paliw do Cementowni. Pozostała część produkcji sprzedawana będzie do innych cementowni
zlokalizowanych na terenie południowej Polski. Planowane nakłady inwestycyjne na budowę zakładu produkcji paliwa
alternatywnego w Górażdże wyniosą 63,5 mln zł. Inwestycja w Górażdże posiada przyznane w 2008 roku dofinansowanie ze
środków UE w wysokości 27,8 mln zł, co stanowi 60% wartości nakładów kwalifikowanych, których suma wynosi 46,3 mln zł.
Plan finansowy Emitenta przewiduje, że rozpoczęcie budowy zakładu produkcji paliwa alternatywnego w Górażdże nastąpi
na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2012 roku, natomiast uruchomienie zakładu produkcji paliw alternatywnych
nastąpi w trzecim kwartale 2013 roku.
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Emitent na dzień Prospektu emisyjnego na budowę zakładu w Górażdże poniósł nakłady w wysokości 4,12 mln zł. Do tego
dnia przeprowadzono następujące działania w związku z projektem w Górażdże: zakupiono działkę od Cementowni
Górażdże, opracowano projekt inwestycji, wybrano dostawców technologii wykorzystywanych w planowanej inwestycji.
Pozostałe do poniesienia nakłady inwestycyjne będą przeznaczone, m.in. na: budowę nieruchomości niezbędnych do
prowadzenia produkcji i magazynowania, zakup instalacji do produkcji stałego paliwa alternatywnego, instalacji do produkcji
żużlu i ciepła wraz z obudową, instalacji do suszenia paliwa alternatywnego oraz urządzeń peryferyjnych takich jak ładowarki
czy urządzenia służące do transportu. W efekcie utworzonej inwestycji w Górażdże Emitent będzie w stanie przyjąć do
utylizacji rocznie około 200 tys. ton wysegregowanych odpadów komunalnych a maksymalne techniczne moce produkcyjne
zakładu pozwolą na produkcję około 200 tys. ton paliwa alternatywnego.
Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Górażdże posiada pozytywną opinię środowiskową Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska. Mimo to inwestycja posiada negatywną decyzję środowiskową Burmistrza Gminy
Gogolin. Emitent zaskarżył negatywną decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). Emitent nie
posiada jeszcze pozwolenia na budowę tejże inwestycji. Wniosek o wydanie pozwolenia zostanie złożony po
uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej. Szczegółowy opis statusu prawnego inwestycji w Górażdże
przedstawiono w punkcie 20.8 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
Poniżej podano wykaz pozycji nakładów inwestycyjnych związanych z projektem budowy zakładu produkcji paliwa
alternatywnego w Górażdże.
Tabela 19: Nakłady inwestycyjne związane z budową zakładu w Górażdże
Inwestycja w Górażdże - wyszczególnienie nakładów

Kwota (w tys. zł)

Instalacja do produkcji stałego paliwa alternatywnego

16 000

Suwnica do załadunku paliwa alternatywnego

670

Wiata do składowania surowców

900

Wiata do magazynowania paliwa alternatywnego

900

Stacja trafo z okablowaniem

400

Ładowarka wysokiego składowania

800

Wózek widłowy z systemem monitoringu

230

Mieszadło do wzbogacania paliwa alternatywnego

550

Instalacja do produkcji żużlu i ciepła wraz z obudową
Instalacja do suszenia paliwa alternatywnego

28 500
9 500

Ładowarka specjalistyczna (2 szt.)

840

Wózek widłowy z systemem monitoringu

230

System załadowczo odbiorczy

350

Zespół taśmociągów załadowczych

500

Plac technologiczny

3 000

Waga samochodowa

140

Razem nakłady inwestycyjne:

63 510

Źródło: Emitent

Budowa zakładu przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu
W miejscowości Wałbrzych Emitent prowadzi dwa zakłady. Pierwszym jest zakład produkcji paliw alternatywnych, który
posiada techniczne moce do produkcji 60 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie, natomiast drugi zakład stanowi
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i azbestu. Emitent w Wałbrzychu posiada także hałdę pogórniczą
zlokalizowaną przy ul. Kosteckiego oraz lagunę z mułami węglowymi przy ul. Moniuszki. Nieruchomość przy ul. Kosteckiego
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została nabyta w kwietniu 2005 roku, natomiast przy ul. Moniuszki w sierpniu 2010 roku. Szczegółowa analiza geologiczna
wymienionych hałd, wykazała ich duży potencjał energetyczny, co umożliwia Emitentowi rozpoczęcie sprzedaży i
eksploatacji zgromadzonego na nich materiału. Ilość zgromadzonych mułów węglowych w lagunie przy ul. Moniuszki w
Wałbrzychu szacowana jest na poziomie ok. 4,5 mln ton, natomiast na hałdzie przy ul. Kosteckiego na ok. 0,6 mln ton.
Inwestycja w Wałbrzychu prowadzona będzie w trzech powiązanych ze sobą technologicznie lokalizacjach. W ramach
strategii rozwoju w Wałbrzychu, Emitent zakłada:
a) przy ul. Moniuszki - budowę instalacji do odzyskiwania i przetwarzania mułów węglowych oraz rozpoczęcie
recyklingu i eksploatacji mułów węglowych z posiadanej przez Emitenta hałdy odpadów pogórniczych,
b) przy ul. Kosteckiego – rozpoczęcie recyklingu i eksploatacji mułów węglowych z posiadanej przez Emitenta hałdy
oraz laguny odpadów pogórniczych,
c) przy ul Górniczej – budowę instalacji do odzysku odpadów nieorganicznych zawierających metale ciężkie, które ze
względu na niespełnienie testów zgodności nie mogą zostać przeznaczone do składowania.
Obecnie Emitent realizuje budowę instalacji odzysku i przetwarzania mułów węglowych z odpadów pogórniczych przy ul.
Moniuszki. Emitent na podstawie umowy z generalnym wykonawcą instalacji (konsorcjum: Erbud S.A. oraz Biuro Projektów i
Realizacji Inwestycji Separator-Roberts&Schaefer Sp. z o.o.) szacuje, że koszt budowy tej instalacji wyniesie 18,35 mln zł.
Budowa tej instalacji zakończy się w pierwszym kwartale 2012 r. W wyniku zrealizowania inwestycji w Wałbrzychu Emitent
będzie w stanie z posiadanych hałd mułów węglowych przy ul. Moniuszki i Kosteckiego odzyskiwać i sprzedawać rocznie
około 150 tys. ton mułów węglowych. Po wykorzystaniu całości zasobów mułu węglowego z hałd przy ul. Moniuszki i
Kosteckiego w przyszłości nastąpi rekultywacja działek Emitenta.
Planowane wydatki Emitenta na rozwój działalności w Wałbrzychu wyniosą łącznie 73,8 mln zł. Emitent na inwestycje w
Wałbrzychu posiada przyznane w 2009 roku dofinansowanie ze środków UE w wysokości 34,0 mln zł. Realizacja wszystkich
inwestycji w Wałbrzychu objętych dotacją UE ma zakończyć się w 2013 roku.
Emitent na dzień Prospektu emisyjnego na rozwój inwestycji w Wałbrzychu objętych dotacją UE poniósł nakłady w
wysokości 8,06 mln zł. Planowane nakłady inwestycyjne w tymże projekcie będą przeznaczone m.in. na: linię do
wzbogacania mułów węglowych, instalację do termicznej obróbki odpadów, suszarnie oraz magazyny dla nowych
produktów.
Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Wałbrzychu przy ul. Górniczej posiada pozytywną opinię
środowiskową Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pozytywną decyzję środowiskową Prezydenta
Miasta Wałbrzych, która nie jest jeszcze prawomocna. Nie posiadając prawomocnej decyzji środowiskowej Emitent
nie posiada pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Górniczej.
Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Wałbrzychu przy ul. Kosteckiego posiada pozytywną, prawomocną
decyzję środowiskową Prezydenta Miasta Wałbrzych oraz pozytywną opinię środowiskową Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska. Emitent jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę inwestycji przy ul. Kosteckiego.
Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki posiada niezbędne decyzje
środowiskowe oraz wydane prawomocne pozwolenie na budowę. Budowa instalacji przy ul. Moniuszki jest w trakcie
realizacji. Szacunkowy termin realizacji tejże inwestycji to pierwszy kwartał 2012 roku.
Szczegółowe opisy statusów prawnych inwestycji w Wałbrzychu przedstawiono w punkcie 20.8. części rejestracyjnej
niniejszego Prospektu emisyjnego.
Poniżej podano wykaz pozycji nakładów inwestycyjnych związanych z projektami inwestycyjnymi w Wałbrzychu przy ul.
Moniuszki, Kosteckiego oraz Górniczej.
Tabela 20: Nakłady inwestycyjne związane z inwestycją w trzech lokalizacjach w Wałbrzychu
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Inwestycje w Wałbrzychu - wyszczególnienie nakładów
Linia do wzbogacania mułów węglowych

Kwota (w tys. zł)
18 350

Ładowarka wysokiego składowania

976

Wozidło (2 szt.)

1 674

Ładowarka (2 szt.)

900

B+R z zakresu stabilizacji odpadów

400

Mieszadło do uszlachetniania produktu

900

Zespół taśmociągów

350

Magazyn produktu - granulat Carbomix

2 470

Magazyn surowców produktu - granulat Carbomix
Instalacja do termicznej obróbki odpadów
Suszarnia
Pozostałe nakłady
Razem nakłady inwestycyjne:

2 420
28 600
9 504
7 254
73 798

Źródło: Emitent

Budowa zakładu utylizacji odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich
Na podstawie wyników badań rynku, które zostały przeprowadzone u aktualnych i potencjalnych klientów Emitenta oraz na
podstawie monitoringu ofert handlowych konkurencji, Emitent podjął działania prowadzące do rozwoju nowych produktów.
Mo-BRUK zidentyfikował potencjalną szansę umożliwiającą zagospodarowanie kolejnej niszy rynkowej związanej z
podstawową działalnością Spółki – utylizacją i przerobem odpadów nieorganicznych. W związku z tym Emitent w Piekarach
Śląskich rozpoczął przygotowania do budowy zakładu odzysku odpadów nieorganicznych.
Inwestycja ta przewiduje budowę linii do utylizacji odpadów nieorganicznych (np. gruz, odpady górnicze, ziemia
zanieczyszczone metalami ciężkimi, olejami, smarami i innymi chemikaliami). Efektem pracy tejże instalacji będzie granulat
cementowy, który wykorzystywany może być do budowy dróg betonowych oraz rekultywacji terenów (np. produkcja
podsadzek hydraulicznych do zasypywania i wypełniania wyrobisk górniczych). Drugą instalacją w zakładzie w Piekarach
Śląskich będzie linia do utylizacji odpadów powstałych w wyniku recyklingu pojazdów. W wyniku pracy tejże instalacji
Emitent będzie odzyskiwał metale oraz produkował granulat cementowy. Planowane nakłady inwestycyjne na budowę
zakładu utylizacji odpadów w Piekarach Śląskich wyniosą 32,4 mln zł. Inwestycja ta posiada przyznane w 2009 roku
dofinansowanie ze środków UE w wysokości 6,4 mln zł, co stanowi 50% wartości nakładów kwalifikowanych, których suma
wynosi 12,8 mln zł.
Emitent zaznacza, że harmonogram inwestycji w Piekarach Śląskich przekroczył uzgodniony harmonogram
dotowania tejże inwestycji przez PARP. Emitent otrzymał jednak zgodę od PARP na przedłużenie okresu
inwestowania do końca lipca 2012 r.
Plan finansowy Emitenta przewiduje, że rozpoczęcie budowy instalacji w Piekarach Śląskich rozpocznie się w I kwartale
2012 roku, natomiast uruchomienie zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych nastąpi rok po rozpoczęciu inwestycji.
Emitent na dzień Prospektu emisyjnego na budowę zakładu w Piekarach Śląskich poniósł nakłady w wysokości 13,4 mln zł.
Do tego dnia Emitent przeprowadził następujące działania: zakupił urządzenia peryferyjne oraz niektóre elementy instalacji
związane z inwestycją. Pozostałe do poniesienia nakłady inwestycyjne będą związane z budową zakładu w Piekarach
Śląskich o wartości ok. 18,95 mln zł, które będą obejmować: budowę obiektów kubaturowych, drogi i place, ogrodzenie,
doprowadzenie mediów. W efekcie przeprowadzonej inwestycji Emitent będzie w stanie w ciągu pięciu lat od uruchomienia
zakładu zutylizować około 500 tys. ton odpadów niebezpiecznych.
Na dzień Prospektu emisyjnego inwestycja w Piekarach Śląskich posiada pozytywną opinię środowiskową
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz negatywną decyzję środowiskową Prezydenta Piekar Śląskich.
Emitent od decyzji Prezydenta Piekar Śląskich odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO).
Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 63

SKO dwukrotnie uchyliło negatywną decyzję środowiskową Prezydenta Piekar Śląskich. Obecnie Emitent oczekuje
na wydanie pozytywnej decyzji środowiskowej. Nie posiadając wymaganej decyzji środowiskowej Emitent nie
posiada pozwolenia na budowę inwestycji. Szczegółowy opis statusu prawnego inwestycji w Piekarach Śląskich
przedstawiono w punkcie 20.8 – części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
Poniżej podano wykaz pozycji nakładów inwestycyjnych, koniecznych do poniesienia, związanych z projektem budowy
zakładu utylizacji odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich.
Tabela 21: Nakłady inwestycyjne związane z inwestycją w Piekarach Śląskich
Zakład w Piekarach Śląskich - wyszczególnienie nakładów
Kompletna linia technologiczna do produkcji podsadzki hydraulicznej

Kwota (w tys. zł)
4 104

Ładowarka (2 szt.)

780

Kruszarka gąsienicowa

952

Przesiewacz mobilny

429

Mieszalnik

374

Naczepa cysterna

658

Naczepa typu Walking Floor (2 szt.)

371

Urządzenia laboratoryjne

342

Mieszalnik wraz z 2 taśmociągami

800

Wózek widłowy (2 szt.)

209

Waga samochodowa

138

Wirówka do separacji oleju w cieczach odpadowych

380

Nośnik teleskopowy (2 szt.)

640

Zestaw urządzeń do separacji metali

3 100

Młyn do kabli

173

Prace budowlane

18 950

Razem nakłady inwestycyjne:

32 400

Źródło: Emitent

5.2.3. Informacje dotyczące głównych inwestycji Emitenta w przyszłości, co do których organy
zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje

Wszystkie inwestycje Emitenta, co do których organy zarządzające Emitenta podjęły wiążące decyzje i są planowane lub
obecnie realizowane zostały wskazane w punkcie 5.2.2 Obecnie prowadzone główne inwestycje Grupy Kapitałowej
Emitenta.

6. ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI

6.1. Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej Emitenta

6.1.1. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej
przez Emitenta działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem głównych kategorii sprzedawanych
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produktów lub świadczonych usług, za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi
informacjami finansowymi
6.1.1.1. Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej Emitenta
W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą:
- Mo-BRUK S.A. – jest podmiotem dominującym w ramach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK, który prowadzi działalność w
zakresie gospodarki odpadami.
- Raf-Ekologia Sp. z o.o. – jest podmiotem zależnym w ramach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK, który prowadzi
działalność w zakresie spalania odpadów przemysłowych i medycznych.
Emitent obecnie prowadzi działalność w ramach następujących jednostek organizacyjnych:
- Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach k. Ożarowa,
- Zakład Recyklingu Odpadów w Wałbrzychu,
- Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu,
- Zakład Odzysku Odpadów w miejscowości Niecew k. Nowego Sącza,
- Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf-Ekologia Sp. z o.o. w miejscowości Jedlicze,
- Zakład Budowy Betonowych Dróg i Nawierzchni Lotniskowych w miejscowości Korzenna k. Nowego Sącza,
- Złoże Kruszywa Naturalnego „Florynka” w Miejscowości Florynka,
- Dwie stacje paliw w miejscowości Niecew i Łęka , myjnia samochodowa w miejscowości Łęka oraz Stacja Kontroli
Pojazdów w miejscowości Łęka,
- Laboratorium w miejscowości Niecew służące prowadzeniu badań nad technologiami do unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych oraz badania paliw alternatywnych.
Rysunek 1: Lokalizacje jednostek organizacyjnych Grupy Kapitałowej Mo-BRUK

Źródło: Emitent

Obecna działalność Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się w następujących obszarach:
- gospodarka odpadami, w ramach tego obszaru Emitent prowadzi następujące działania:
 produkcja i sprzedaż paliwa alternatywnego,
 spalanie odpadów, produkcja i sprzedaż pary technologicznej,
 składowanie i recykling odpadów,
 cementacja odpadów nieorganicznych i produkcja granulatu cementowego,
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-

produkcja betonu, budowa dróg i nawierzchni betonowych,
pozostała działalność, w ramach której Emitent prowadzi następujące działania:
 sprzedaż paliw płynnych na własnych stacjach paliw,
 usługi myjni samochodowej,
 usługi diagnostyki samochodowej w własnej stacji kontroli pojazdów,
 usługi laboratoryjne.

Działalność Grupy Kapitałowej Mo-BRUK jest specyficzna pod tym względem, że generuje ona dochody zarówno po stronie
swoich dostawców jak i po stronie odbiorców. Dlatego, w przeciwieństwie do typowych przedsiębiorstw, Emitent z uwagą
monitoruje oba rynki, tzn. dostawców i odbiorców, aby zapewnić konkurencyjną cenę i jakość usług i produktów. Głównym
źródłem dochodów Emitenta, są dochody z tytułu przyjęcia odpadów do dalszej ich utylizacji. Spółka posiada technologię,
pozwolenia i doświadczenie w utylizacji niemal pełnej gamy rodzajów odpadów przewidzianych w Ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach. W związku z tym, klientami Emitenta są firmy posiadające odpady m.in. firmy zbierające odpady
komunalne, firmy zajmujące się segregacją odpadów, firmy posiadające na swoim terenie nagromadzone odpady oraz firmy
produkcyjne, wytwarzające w procesie produkcyjnym odpady przemysłowe.
Klienci za przekazanie Emitentowi odpadów do dalszej ich utylizacji uiszczają opłatę w wysokości zależnej od rodzaju
danego odpadu. W dalszej kolejności Emitent przetwarza otrzymane odpady w taki sposób, aby uzyskać z nich maksymalne
korzyści dla środowiska naturalnego:
z otrzymanych palnych wysegregowanych odpadów komunalnych i przemysłowych Emitent wytwarza paliwa
alternatywne, które następnie sprzedaje jako substytut węgla,
odpady niebezpieczne-nieorganiczne poddaje procesowi cementacji, w wyniku którego uzyskuje granulat
cementowy stanowiący substytut kruszywa,
część wysegregowanych odpadów spala w spalarni odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o., wytwarzając z nich parę,
którą następnie sprzedaje do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.,
wybrane odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady zawierające azbest Emitent składuje na własnym
składowisku odpadów w Wałbrzychu.
W ramach kolejnego segmentu działalności Emitent posiada w miejscowości Korzenna zakład budowy dróg i nawierzchni
betonowych.
Emitent jest także właścicielem dwóch stacji paliw funkcjonujących w miejscowości Niecew oraz Łęka. Na terenie stacji w
Łęce zlokalizowana jest także stacja diagnostyczna kontroli pojazdów, która jest własnością Emitenta. Oprócz sprzedaży
paliw i usług diagnostyki pojazdowej Emitent na terenie stacji w Łęce Siedleckiej prowadzi usługi myjni samochodowej oraz
usługi handlowo-gastronomiczne. Dodatkowo spółka posiada w swoich strukturach Centrum B+R z laboratorium, które na
potrzeby wewnętrzne grupy kapitałowej Mo-BRUK S.A. wykonuje prace badawczo-rozwojowe.
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Rysunek 2: Obszary działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK
Działalność
Grupy Kapitałowej
Mo-Bruk S.A.

Gospodarka
odpadami
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dróg i nawierzchni
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Produkcja paliw
alternatywnych

Spalania odpadów i
produkcja pary
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Składowanie i odzysk
odpadów innych niż
niebezpieczne

Stabilizacja odpadów
niebezpiecznych
- produkcja granulatu

Pozostała
działalność

Sprzedaż paliw, diagnostyka
samochodowa,
myjnia, bar
Złoże Kruszywa
Naturalnego
„Florynka”

Laboratorium

Źródło: Emitent

6.1.1.2. Opis segmentów działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

SEGMENT GOSPODARKI ODPADAMI
Główne źródło dochodów Emitenta stanowią opłaty za przyjęcie odpadów do ich dalszej utylizacji lub innego
zagospodarowania. W tym zakresie Mo-BRUK S.A. pełni funkcję ważnego ogniwa w łańcuchu gospodarki odpadami w
Polsce, gdyż stanowi alternatywę do składowisk odpadów. Firmy zbierające odpady komunalne lub posiadacze odpadów są
zainteresowane współpracą z Grupą Kapitałową Mo-BRUK, ponieważ umożliwia im to ograniczenie składowania odpadów
na składowiskach. Z drugiej strony Emitent jest zainteresowany odbieraniem odpadów do ich dalszego zagospodarowania,
ponieważ posiada technologię i doświadczenie w przetwarzaniu odpadów na pełnowartościowe produkty (paliwo
alternatywne, granulat cementowy i energię).
Emitent posiada kompetencje i pozwolenie na utylizację około 800 spośród 920 odpadów wyszczególnionych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 r. nr 112, poz.
1206). Polskie uwarunkowania stanowią, że za utylizację odpadów płaci ich wytwórca, a nie „firma czyszcząca” lub
„utylizator” taki jak Emitent. Dlatego Mo-BRUK S.A. jest w stanie pobierać opłaty za przyjęcie odpadów na poziomie
zbliżonym lub wyższym do opłat pobieranych przez składowiska odpadów. Wysokość pobieranego przez Emitenta
wynagrodzenia jest uzależniona od kategorii odpadów, ich kategorii fizyko-chemicznych, lokalizacji i ostatecznie od
wynegocjowanych warunków.
Najwyższe stawki za przyjęcie odpadów do utylizacji, które pobiera Emitent dotyczą odpadów niebezpiecznych, takich jak
gruz zanieczyszczony metalami ciężkimi, ziemia zaolejona, itp. Opłaty pobierane przez Emitenta za przyjęcie takich
odpadów niebezpiecznych wynoszą nawet do 600 zł za tonę. Należy wskazać, że Emitent, jako lider w Polsce w zakresie
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych jest w stanie zutylizować większość typów odpadów. Odpowiednio najniższe
opłaty Mo-BRUK S.A. pobiera za przyjęcie wysegregowanych odpadów komunalnych lub odpadów przemysłowych, z
których wytwarza paliwa alternatywne. Wysokość opłat kształtuje się w przedziale od 150 zł do 250 zł i w całości stanowi
dochód Emitenta. Konstrukcja takich opłat opiera się o wysokość stawek pobieranych przez składowiska odpadów i
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uzależniona jest od wysokości opłaty za przyjęcie odpadów na składowisko (tzw. opłata marszałkowska). Należy jednak
wskazać, że to nie Mo-BRUK S.A. ale składowiska odpadów są obowiązane uiszczać opłatę marszałkowską. W związku z
tym faktem, im wyższa jest opłata marszałkowska, tym wyższy jest dochód Mo-BRUK S.A., gdyż on nie odprowadza tej
opłaty z zastrzeżeniem opisanym w poniższym akapicie.
Emitent posiada w Wałbrzychu składowisko odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i azbestu. Opłaty pobierane
przez Emitenta za przyjęcie odpadów na to składowisko są kształtowane na poziomie rynkowym, zbliżonym do opłat
pobieranych przez konkurencyjne składowiska. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie działalności składowiska, Mo-BRUK
S.A. jest obowiązany odprowadzać opłatę marszałkowską. Konstrukcja wysokości opłaty za przyjęcie odpadów na
składowisko została przedstawiona poniżej.
Opłata za przyjęcie odpadów na składowisko pobierana przez Emitenta (lub konkurencyjne składowiska odpadów) zawiera
następujące składowe:
koszt badań odpadów przyjmowanych na składowisko,
opłata marszałkowska, którą składowisko odprowadza do Skarbu Państwa,
koszt składowania,
koszt amortyzacji składowiska,
koszt rekultywacji terenu,
koszt monitoringu (30 letni okres),
marża składowiska.
Emitent przyjęte od dostawców odpady wykorzystuje w maksymalnie efektywny, ekonomicznie uzasadniony sposób, co
przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 3: Zagospodarowanie przyjmowanych odpadów przez Grupę Kapitałową Mo-BRUK
Wysegregowane
odpady
komunalne

Odpady
przemysłowe

Odpady
niebezpieczne

GK
Mo-Bruk

Granulat
cementowy

Składowanie

Spalanie

Paliwo
alternatywne

Źródło: Emitent
W procesie utylizacji odpadów, Emitent korzysta z opracowanego przez siebie know-how, stanowiącego istotną przewagę
konkurencyjną. Planowane przez Emitenta inwestycje mają na celu zwiększenie przychodów przede wszystkim z dwóch
źródeł, tj. z opłat za przyjęcie odpadów przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego oraz z dochodów ze sprzedaży
paliwa alternatywnego.
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Produkcja paliwa alternatywnego
Mo-BRUK S.A. uzyskał kompetencje w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw
w kraju. W 2004 roku Emitent uruchomił swój pierwszy zakład produkcji paliw alternatywnych w Wałbrzychu, którego
techniczne moce produkcyjne wynoszą ok. 60 tys. ton rocznie. Natomiast w 2007 roku uruchomił drugi taki zakład
w miejscowości Karsy k. Ożarowa (przy Cementowni Ożarów), którego techniczne moce produkcyjne paliwa alternatywnego
wynoszą ok. 100 tys. ton rocznie. Na dzień Prospektu emisyjnego łączne techniczne moce produkcyjne paliwa
alternatywnego Emitenta wynosiły ok. 160 tys. ton rocznie. Obecnie Emitent planuje rozbudowę zakładu produkcji paliwa
alternatywnego w Karsach oraz budowę trzeciego zakładu produkcji paliwa alternatywnego w Górażdżach (niedaleko
Cementowni Górażdże).
Paliwo alternatywne oferowane przez takie firmy jak Mo-BRUK S.A. wytwarzane jest z wysegregowanych palnych odpadów
komunalnych, które dostarczają przedsiębiorstwa zbierające odpady. Ponadto, do produkcji paliw alternatywnych
wykorzystuje się palne odpady przemysłowe dostarczane bezpośrednio przez zakłady przemysłowe np. motoryzacyjne czy
meblarskie, oraz firmy zbierające odpady. Przyjęte odpady poddawane są w dalszej kolejności mechanicznej obróbce, w
wyniku której powstaje paliwo alternatywne.
Emitent wytwarza paliwa alternatywne z następujących składników:
około 70% masy paliwa alternatywnego stanowią wysegregowane odpady komunalne,
około 30% masy paliwa alternatywnego stanowią odpady przemysłowe.
Paliwa alternatywne produkowane przez Mo-BRUK S.A. charakteryzują się wysoką kalorycznością wynoszącą 14-18 MJ/kg,
podczas gdy np. węgiel kamienny posiada kaloryczność w granicach 20-30 MJ/kg. Bardzo istotną kwestią jest także różnica
ceny węgla a paliwa alternatywnego. Produkowane paliwo alternatywne Emitent sprzedawał w 2010 roku po średniej cenie
około 36,3 zł za tonę, podczas gdy cena węgla była kilkukrotnie wyższa. Z tego względu paliwa alternatywne Emitenta są z
powodzeniem stosowane jako substytut węgla w przemyśle cementowym. Największymi odbiorcami produkowanego przez
Emitenta paliwa alternatywnego są czołowe przedsiębiorstwa produkujące cement, takie jak: Grupa Ożarów S.A., Górażdże
Cement S.A., Cemex Polska Sp. z o.o.
Przy produkcji paliw alternatywnych z odpadów istotną rolę dla rentowności tejże działalności odgrywa poziom tzw. opłaty
marszałkowskiej, czyli opłaty za przyjęcie odpadów do składowania lub utylizacji. Regulowana jest ona przez Ministra
Środowiska. W 2011 roku wynosi 66,32 zł za tonę segregowanych odpadów z odpadów komunalnych oraz 107,85 zł za tonę
niesegregowanych odpadów z odpadów komunalnych. Im wyższa opłata marszałkowska za składowanie zmieszanych i
sortowanych odpadów komunalnych tym składowiska komunalne są zmuszone podnieść cenę, co daje również Emitentowi
możliwość podnoszenia cen za przyjmowanie odpadów i dostosowania ich do poziomów rynkowych.
Produkcja paliwa alternatywnego z odpadów przyjmowanych od firm zbierających i segregujących odpady pozwala
Emitentowi uzyskać wysokie marże za utylizację przyjmowanych odpadów. Ze strony dostawcy Emitent przyjmuje od firmy
zbierającej odpady opłatę za przyjęcie odpadów do utylizacji, natomiast z drugiej strony (od strony odbiorcy) za każdą tonę
wyprodukowanego i sprzedanego paliwa alternatywne płacą Emitentowi cementownie lub inni odbiorcy.
W najbliższych kilku latach Emitent zamierza istotnie zwiększyć wolumeny produkcji paliwa alternatywnego, co powinno
przełożyć się na wzrost wolumenów przyjmowanych przez Emitenta odpadów. Wobec dużej podaży surowca w postaci
wysegregowanych odpadów komunalnych, Mo-BRUK S.A. zamierza ograniczyć procentowy udział palnych odpadów
przemysłowych w docelowej masie paliwa alternatywnego na rzecz wysegregowanych odpadów komunalnych. Z tego
względu, Emitent z zainteresowaniem śledzi tendencje zachodzące na rynku odpadów komunalnych.
Składowanie i odzysk odpadów innych niż niebezpieczne
Emitent w swoich strukturach posiada w Wałbrzychu składowisko odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne i
azbestu. Składowisko to działa w oparciu o Pozwolenie Zintegrowane Wojewody Dolnośląskiego (decyzja: znak:
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SR.IV.66/9/W63/5/06/07 z dnia 27.07.2007 roku zmienione decyzją znak DM-S.V.7650-78/170-III/09 z dnia 11 czerwca
2010r.). Pozwolenie to zostało wydane 27.07.2007 roku jest ważne przez 10 lat do 27.07.2017 r. Pozwolenie to oprócz na
składowanie odpadów zezwala również na odzysk odpadów z składowiska w celach:
formowania warstw izolacyjnych,
budowy dróg technologicznych,
zabezpieczenia przed erozją skarp,
budowy okrywy rekultywacyjnej.
Na składowisku użytkowanym przez Emitenta unieszkodliwiane są odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady azbestowe.
Na składowisku w Wałbrzychu zostało wydzielone miejsce przeznaczone do składowania odpadów azbestowych. Są to
jedyne odpady niebezpieczne unieszkodliwiane na przedmiotowym składowisku. Składowisko jest wyposażone także w
drenaż zbierający odcieki, które gromadzone są w studni odciekowej. W dalszej kolejności Emitent wywozi odcieki do
oczyszczalni ścieków przemysłowych, na co posiada pozwolenie wodno-prawne.
Na składowisku użytkowanym przez Emitenta unieszkodliwiane bądź poddawane odzyskowi mogą być odpady takie jak:
gruz betonowy, gruz ceglany, tłuczeń torowy, kamienie, gleba, odpady z budowy i remontów dróg, ustabilizowane osady
ściekowe, kompost, szkło odpadowe, popioły lotne z węgla itp.
W celu dopuszczenia odpadów do składowania koniecznym jest wykonanie tzw. „testów zgodności” oraz „podstawowej
charakterystyki odpadów”. Procedury te mają na celu niedopuszczenie do deponowania na składowiskach odpadów, które
nadają się do odzysku bądź recyklingu. Dostarczenie tych dokumentów leży po stronie dostawcy odpadów, natomiast
prawidłowość ich sporządzenia należy do zarządzającego składowiskiem. Pojemność składowiska do wykorzystania wynosi
obecnie ok. 100 tys. m3.
Spalanie odpadów i produkcja pary technologicznej
W 2008 roku Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa (poprzednik prawny Emitenta) zdecydował się uczestniczyć w
przetargu zorganizowanym przez Rafinerię Nafty Jedlicze S.A. z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A., który dotyczył sprzedaży
spalarni odpadów przemysłowych i medycznych Raf-Ekologia Sp. z o.o. Głównymi motywami Zarządu Emitenta związanymi
z planami nabycia spalarni były:
poszerzenie kompetencji w zakresie gospodarowania odpadami o „termiczną” obróbkę odpadów,
uzyskanie efektów synergii na skutek integracji usług świadczonych przez przejętą spalarnię z usługami i
produktami oferowanymi przez Emitenta,
uzyskanie oszczędności kosztowych poprzez integrację poszczególnych działów obu spółek.
Umowa zakupu udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o.o. została ostatecznie podpisana 30.12.2008 roku. Po przejęciu spalarni,
Emitent rozpoczął jej restrukturyzację i integrację systemu zarządzania dostawami i marketingu z działem marketingu
Emitenta. Cele przejęcia, którymi motywował się Zarząd Emitenta przed transakcją, zostały w pełni zrealizowane. Dzięki
wieloletniemu doświadczeniu na rynku odpadów Emitent usprawnił zarządzanie i zmodernizował park maszynowy spalarni.
W rezultacie powyższych działań, Raf-Ekologia Sp. z o.o. w okresie trzech miesięcy istotnie poprawiła swoje wyniki
finansowe (zwiększyła dochody z tytułu przyjęcia odpadów do spalarni oraz zwiększyła dochody z tytułu sprzedaży
wyprodukowanej pary technologicznej).
Spalarnia odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o. w sposób bezpieczny dla środowiska prowadzi termiczne unieszkodliwianie
odpadów przemysłowych oraz medycznych i weterynaryjnych. Raf-Ekologia Sp. z o.o. uzyskuje przychody z tytułu:
przyjęcia odpadów do utylizacji (spalenia),
sprzedaży pary technologicznej.
Oferta usług spalarni Raf-Ekologia Sp. z o.o., poza działalnością typowej spalarni, obejmuje również:
zbieranie olejów przepracowanych,
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
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czyszczenie zbiorników magazynowych, studzienek kanalizacyjnych i piaskowników,
niszczenie dokumentów objętych klauzulą tajności,
doradztwo w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,
unieszkodliwianie odczynników chemicznych pochodzących z pracowni szkolnych, laboratoriów, itp.

W wyniku spalania określonych grup odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o. produkuje energię w postaci pary technologicznej,
którą sprzedaje wyłącznie do Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Spalarnia działa na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr
ŚR.IV-6618-23/1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego. W zakresie oddziaływania na otoczenie Raf-Ekologia Sp.
z o.o. spełnia wymagania krajowe oraz Unii Europejskiej. Lokalizacja spalarni w centralnej części Rafinerii Nafty Jedlicze
S.A. powoduje, że obszar jej bezpośredniego oddziaływania nie wykracza poza teren przemysłowy.
Zaletą termicznego unieszkodliwiania odpadów jest radykalne zmniejszenie ich objętości przy jednoczesnym odzyskaniu
energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji pary technologicznej. Spalanie
odpadów odbywa się w piecu obrotowym z regulowanym podciśnieniem, temperaturą i nadmiarem powietrza. Zainstalowana
komora dopalająca likwiduje pozostałości szkodliwych związków w popiołach oraz odprowadzanych do atmosfery spalinach.
Kocioł odzyskowy redukuje temperaturę gazów odlotowych, jednocześnie wykorzystując ciepło do produkcji pary
technologicznej. Wysoko sprawna instalacja oczyszczania i neutralizacji gazów spalinowych wraz z baterią filtrów
workowych gwarantuje redukcję emisji szkodliwych związków do dopuszczalnego poziomu. Należy także wskazać, że
automatyczne sterowanie procesem spalania odpadów pozwala na ciągłe monitorowanie instalacji, co podnosi
bezpieczeństwo funkcjonowania zakładu. Powstające w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpady są gromadzone w
betonowych boksach i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja objęta jest pełnym systemem
monitoringu.
Stabilizacja odpadów niebezpiecznych, produkcja granulatu cementowego
Emitent jako jeden z nielicznych przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej posiada kompetencje i doświadczenie w
zakresie unieszkodliwiania odpadów nieorganicznych i wytwarzania z tych odpadów granulatu cementowego. Mo-BRUK
S.A. zajmuje się przerobem szeregu typów odpadów od 1996 roku w oparciu o własną unikalną technologię. Odpady
niebezpieczne, które przyjmuje Emitent, poddaje w dalszym etapie przetwarzania procesowi cementacji. Za przyjęte odpady
do cementacji Emitent pobiera opłatę od podmiotów oddających odpady do utylizacji. W wyniku reakcji zachodzących
podczas powyższego procesu, neutralizowane są substancje niebezpieczne zawarte w tych odpadach. Efektem końcowym
procesu jest granulat cementowy stanowiący substytut kruszywa, który Emitent sprzedaje końcowym odbiorcom lub
wykorzystuje w budowie dróg i nawierzchni betonowych.

SEGMENT PRODUKCJI BETONU, BUDOWY DRÓG I NAWIERZCHNI BETONOWYCH
Emitent posiada duże doświadczenie w budowie nawierzchni betonowych. Mo-BRUK S.A. w swoich strukturach posiada
zakład budowy dróg i nawierzchni betonowych w miejscowości Korzenna k. Nowego Sącza. W rejonie powiatu
nowosądeckiego od 1998 roku Emitent wybudował ponad 200 kilometrów dróg gminnych o nawierzchni betonowej. MoBRUK S.A. posiada w swoim rejonie silną pozycję konkurencyjną. Emitent posiada także własne złoża kruszyw, które służą
do budowy dróg oraz poboczy.
Nowosądecczyzna to teren pagórkowaty, co skłania lokalne samorządy do budowy trwalszych dróg betonowych (drogi
asfaltowe są nietrwałe i narażone w okresie letnim na „spływanie” ze wzniesień). Emitent pozyskuje zlecenia na budowę
dróg i nawierzchni betonowych głównie poprzez monitoring i udział w przetargach publicznych ogłaszanych przez lokalne
samorządy.

SEGMENT POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI
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Poza działalnością związaną z gospodarowaniem odpadami oraz budową dróg i nawierzchni betonowych w Grupie
Kapitałowej Mo-BRUK prowadzona jest dodatkową działalność związana z:
stacjami paliw,
stacją diagnostyki pojazdów,
myjnią samochodową,
laboratorium.
Emitent jest właścicielem dwóch niewielkich, lokalnych stacji paliw funkcjonujących w miejscowości Niecew oraz Łęka. Na
terenie stacji w Łęce Siedleckiej zlokalizowana jest także stacja diagnostyczna kontroli pojazdów, która również jest
własnością Emitenta. Oprócz sprzedaży paliw i usług diagnostyki pojazdowej Emitent na terenie stacji w Łęce Siedleckiej
prowadzi usługi myjni samochodowej oraz usługi handlowo-gastronomiczne. Dodatkowo spółka posiada w swoich
strukturach laboratorium, które na potrzeby wewnętrzne Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. prowadzi prace badawczorozwojowe.

6.1.1.3. Główni odbiorcy i dostawcy Grupy Kapitałowej Emitenta
Poniżej przedstawiono najważniejszych odbiorców i dostawców Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2008-2010, w okresie
od 01.01.2011 do 30.06.2011, w okresie od 01.01.2011 do 30.09.2011 oraz w 2011 roku w podziale na spółkę Mo-BRUK
S.A. oraz Raf-Ekologia Sp. z o.o. w celu ukazania koncentracji poszczególnych partnerów biznesowych spółek z Grupy
Kapitałowej Emitenta. Nazwy głównych odbiorców i dostawców zostały objęte wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji
w niniejszym Prospekcie emisyjnym.
Tabela 22: Wyszczególnienie obrotów z głównymi odbiorcami Mo-BRUK S.A.
Lp.

Nazwa odbiorcy (dane w tys. zł)

01.01.2011
30.09.2011

2011

01.01.2011
30.06.2011

2010

2009

2008

Mo-BRUK S.A.
1

Odbiorca 1

3 341

2174

2 030

3 592

2 953

2 269

2

Odbiorca 2

1 013

855

688

3 472

5 198

955

3

Odbiorca 3

6 069

4651

2 205

2 196

1 983

0

4

Odbiorca 4

2 390

1638

1 060

1 770

1 739

212

5

Odbiorca 5

705

599

533

1 495

1 632

995

13 518

9 917

6 516

12 525

13 505

4 431
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Tabela 23: Wyszczególnienie obrotów z głównymi odbiorcami Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Lp.

Nazwa odbiorcy (dane w tys. zł)

01.01.2011
30.09.2011

2011

01.01.2011
30.06.2011

2010

2009

2008

Raf-Ekologia Sp. z o.o.
1

Odbiorca 6

2 613

1740

1 105

2 381

2 075

2 120

2

Odbiorca 7

1 366

1005

654

1 133

1 493

789

3

Odbiorca 8

1 154

837

563

555

787

1 532

4

Odbiorca 9

841

745

540

511

578

1 071

5

Odbiorca 10

6

Pozostali
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626

335

223

602

340

0

4 105

3102

1 849

4 258

2 740

3 113

10 705

7 763

4 933

9 439

8 013

8 625
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Tabela 24: Wyszczególnienie obrotów z głównymi dostawcami Mo-BRUK S.A.
Lp.

Nazwa dostawcy (dane w tys. zł)

01.01.2011
30.09.2011

2011

01.01.2011
30.06.2011

2010

2009

2008

Mo-BRUK S.A.
1

Dostawca 1

7 692

5 595

3 320

5 974

5 515

5 141

2

Dostawca 2

1 568

1 334

924

1 712

1 415

1 413

3

Dostawca 3

1 216

678

452

869

1 089

356

4

Dostawca 4

1 211

867

553

1 092

794

677

5

Dostawca 5

524

444

295

587

531

352

6

Dostawca 6

898

634

489

761

520

511

13 109

9 552

6 033

10 995

9 864

8 450
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Tabela 25: Wyszczególnienie obrotów z głównymi dostawcami Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Lp.

Nazwa dostawcy (dane w tys. zł)

01.01.2011
30.09.2011

2011

01.01.2011
30.06.2011

2010

2009

2008

Raf-Ekologia Sp. z o.o.
1

Mo-BRUK S.A.

3 235

2 446

1 644

3 087

3 121

29

2

Dostawca 7

1 099

842

563

966

1 056

1 910

3

Dostawca 8

271

246

102

357

47

605

4

Dostawca 9

237

166

100

274

118

285

5

Dostawca 10

143

132

70

212

77

640

6

Pozostali

4 855

3 263

2 072

4 518

3 601

5 041

9 839

7 095

4 551

9 414

8 020

8 510
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6.1.1.4. Sezonowość
Działalność Emitenta charakteryzuje się sezonowością. Emitent na bazie historycznych wyników finansowych odnotowywał
słabsze wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale roku kalendarzowego. Słabsze przychody w pierwszym kwartale roku
obrotowego były efektem spadku zapotrzebowania w miesiącach zimowych na paliwo alternatywne zgłaszane przez
cementownie, które są głównymi odbiorcami tego paliwa od Emitenta. Przez to pośrednio Emitent jest uzależniony od
sezonowości w branży budowlanej oraz warunków pogodowych oddziaływujących na branżę budowlaną jak i od ogólnej
koniunktury w tej branży, która jest głównym odbiorcą cementu z cementowni. Drugim powodem niższych przychodów w
miesiącach zimowych był brak zadaszenia nad miejscami magazynowania odpadów używanych do produkcji paliwa
alternatywnego. W wyniku braku zadaszenia Emitent nie mógł produkować paliwa alternatywnego spełniającego wymagania
cementowni w zakresie zawartości wilgoci. Aby zniwelować efekt sezonowości w działalności Emitent przeprowadził szereg
inwestycji. Wybudował wiatę - zadaszenie nad miejscami magazynowania odpadów na terenie zakładu produkcji paliw
alternatywnych w Karsach. Zrealizowanie niniejszego projektu pozwoliło na zabezpieczenie magazynowanych odpadów
przed opadami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawę jakości produkowanych paliw alternatywnych oraz możliwość
jego produkowania w okresach zimowych. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie nowych inwestycji w postaci budowy m.in.
zakładu odzysku mułów węglowych w Wałbrzychu oraz planowane rozpoczęcie budowy zakładu odzysku odpadów
nieorganicznych w Piekarach Śląskich. Rozpoczęcie tych dwóch inwestycji spowoduje, że Emitent będzie w stanie
generować przychody ze sprzedaży na wyrównanym poziomie również w miesiącach zimowych, przez co zmniejszy się
sezonowość swoich przychodów.
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Tabela 26: Kwartalny rozkład skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2008-2011
Dane w tys. zł

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

suma

2011

7 533,3

13 972,4

14 227,3

15 841,6

51 574,6

2010

7 955,5

12 485,0

13 245,7

13 682,8

47 369,0

2009

7 557,4

10 431,2

13 949,5

11 424,1

43 362,2

2008

4 326,8

7 259,6

11 446,4

8 007,5

31 040,3

Źródło: Emitent
Tabela 27: Kwartalny rozkład procentowy skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 20082011
Dane w %

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

suma

2011

14,6%

27,1%

27,6%

30,7%

100,0%

2010

16,8%

26,4%

28,0%

28,9%

100,0%

2009

17,4%

24,1%

32,2%

26,3%

100,0%

2008

13,9%

23,4%

36,9%

25,8%

100,0%

Źródło: Emitent

6.1.1.5. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta
W określeniu strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Mo-BRUK, Zarząd Emitenta kierował się misją oraz wizją Mo-BRUK S.A., a
także głównymi celami wyznaczonymi przez akcjonariuszy. Misją Emitenta jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym
klientom usługi zagospodarowania odpadów każdego rodzaju z gwarancją ich dalszego przetworzenia zgodnie z
zachowaniem wymogów ochrony środowiska. Emitent rozumie swoją misję jako rozwijanie działalności odpadowej,
nastawionej na umożliwienie spełnienia przez Polskę ostrych wymogów ograniczenia składowania odpadów. Z tego względu
Emitent dąży do zwiększenia mocy produkcyjnych, wdrożenia najnowocześniejszych światowych technologii przerobu
odpadów oraz propagowania szeroko pojętej proekologicznej gospodarki odpadami. Zarząd Emitenta dąży do realizacji wizji
Mo-BRUK S.A., w której postrzegana jest ona jako lider i prekursor w unieszkodliwianiu odpadów w skali europejskiej.
Najważniejszym celem Zarządu Mo-BRUK S.A. jest maksymalizacja długoterminowej wartości Spółki dla akcjonariuszy.
Celami Zarządu Emitenta są również:
- Trwałe umocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta jako lidera branżowego w produkcji paliwa alternatywnego w
Europie Środkowo-Wschodniej,
- Zagwarantowanie klientom stabilnej obsługi w oparciu o przyjazne relacje oraz propagowanie idei segregacji i
recyklingu odpadów wśród lokalnych społeczności.
Zarząd Mo-BRUK S.A. realizuje przedstawione powyżej cele poprzez:
- Inwestycje w budowę nowych zakładów produkcyjnych w: Wałbrzychu, Górażdże, Piekarach Śląskich oraz
rozbudowę zakładu w Karsach,
- Pozyskiwanie dla Emitenta dotacji przyznawanych ze środków unijnych,
- Wdrażanie najnowocześniejszych światowych technologii z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego ich
stosowania,
- Utrzymywanie bezpiecznego dla Emitenta poziomu relacji kapitału własnego do zadłużenia,
- Utrzymywanie rentowności prowadzonej działalności na ponad przeciętnym poziomie,
- Stosowanie przejrzystych zasad Corporate Governance i posiadanie statusu spółki publicznej,
- Realizowanie projektów z zakresu PR propagujących właściwą gospodarkę odpadami oraz budujących przyjazny
wizerunek Emitenta w regionach, w których prowadzi on działalność.
Długoterminowym efektem realizowanej przez Zarząd Mo-BRUK S.A. strategii rozwoju będzie wzrost konkurencyjności
Emitenta. Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta zakłada realizację następujących projektów inwestycyjnych:
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Budowę Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów w miejscowości Niecew koło Nowego
Sącza.
Rozbudowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach – umożliwi ona zwiększenie możliwości technicznych
przerobu w zakładzie w Karsach z 100 tys. ton odpadów do 200 tys. ton odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych)
rocznie oraz zwiększenie technicznych mocy produkcyjnych instalacji z 100 tys. ton do 200 tys. ton paliwa
alternatywnego rocznie. W tejże lokalizacji Emitent zakłada także budowę instalacji termicznego przekształcania
odpadów oraz suszarni, przy pomocy której osuszane będzie produkowane paliwo alternatywne.
Budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże – w efekcie tworzonej inwestycji w Górażdże Emitent
teoretycznie będzie w stanie przyjąć do utylizacji rocznie około 200 tys. ton wysegregowanych odpadów
komunalnych a maksymalne techniczne moce produkcyjne zakładu pozwalać będą na produkcję około 200 tys. ton
paliwa alternatywnego. W tejże lokalizacji Emitent zakłada także budowę instalacji termicznego przekształcania
odpadów oraz suszarni, przy pomocy której osuszane będzie produkowane paliwo alternatywne.
Utrzymanie istniejących technicznych mocy produkcyjnych w zakładzie produkcji paliw alternatywnych w Wałbrzychu
na poziomie 60 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie.

W efekcie rozbudowy mocy produkcyjnych zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, utrzymania istniejącego
poziomu mocy produkcyjnych zakładu w Wałbrzychu oraz budowy nowego zakładu w Górażdże łączne techniczne moce
produkcyjne paliwa alternatywnego Emitenta powinny docelowo osiągnąć poziom 460 tys. ton rocznie.
-

Budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu – w wyniku tej inwestycji Emitent zakłada:
 przy ul. Moniuszki - budowę instalacji do odzyskiwania i przetwarzania mułów węglowych oraz rozpoczęcie
recyklingu i eksploatacji mułów węglowych z posiadanej przez Emitenta hałdy odpadów pogórniczych,
 przy ul. Kosteckiego – rozpoczęcie recyklingu i eksploatacji mułów węglowych z posiadanej przez Emitenta
hałdy odpadów pogórniczych,
 przy ul Górniczej – budowę instalacji do odzysku odpadów nieorganicznych zawierających metale ciężkie,
które ze względu na niespełnienie testów zgodności nie mogą zostać przeznaczone do składowania.

W wyniku zrealizowanej inwestycji w Wałbrzychu Emitent będzie w stanie z posiadanych hałd mułów węglowych przy ul.
Moniuszki i Kosteckiego odzyskiwać i sprzedawać rocznie około 150 tys. ton mułów węglowych jako paliwo alternatywne.
-

Budowę zakładu utylizacji odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich – w wyniku tej inwestycji planowane jest
zbudowanie dwóch instalacji:
 pierwsza instalacja - do utylizacji odpadów niebezpiecznych (np. gruz, odpady górnicze, ziemia
zanieczyszczone metalami ciężkimi, olejami, smarami i innymi chemikaliami). Efektem pracy tejże instalacji
będzie granulat cementowy, który wykorzystywany będzie do budowy dróg betonowych oraz rekultywacji
terenów (np. tworzenie podsadzek hydraulicznych do zasypywania i wypełniania wyrobisk górniczych);
 druga instalacja - w zakładzie w Piekarach Śląskich planowane jest stworzenie linii do utylizacji odpadów
powstałych w wyniku recyklingu pojazdów. W wyniku pracy tejże instalacji Emitent będzie odzyskiwał metale
oraz produkował granulat cementowy.

W efekcie zakończenia inwestycji w Piekarach Śląskich Emitent będzie w stanie w ciągu pięciu lat funkcjonowania zakładu
zutylizować około 500 tys. ton odpadów niebezpiecznych.
6.1.2. Wskazanie nowych produktów lub usług, które zostały wprowadzone, a także w zakresie, w jakim
informacje na temat opracowywania nowych produktów i usług zostały upublicznione, podanie
stanu prac nad tymi projektami.
Oprócz przychodów ze sprzedaży generowanych obecnie w Grupie Kapitałowej Emitenta poprzez:
- przyjmowanie odpadów do utylizacji, w tym:
 produkcji i sprzedaży paliwa alternatywnego,
 spalaniu odpadów,
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-

 produkcji i sprzedaży pary technologicznej,
 składowaniu i recyklingu odpadów,
 cementacji odpadów nieorganicznych i produkcji granulatu cementowego
produkcję betonu i budowę dróg i nawierzchni betonowych,
przychody z działalności dodatkowej w postaci:
 sprzedaży paliw płynnych oraz usług handlowo-gastronomicznych na własnych stacjach paliw,
 usług diagnostyki samochodowej,
 usług myjni samochodowej,

Emitent planuje rozwój swojego asortymentu produktów i usług. Zgodnie z planami rozwoju Grupy Kapitałowej Mo-BRUK
S.A. Emitent prowadzi prace badawczo rozwojowe nad produktem o roboczej nazwie Carbomix oraz usłudze tworzenia
podsadzek hydraulicznych.
Carbomix
Emitent posiada znaczne ilości mułu węglowego, zalegającego na hałdach w Wałbrzychu pozostałych po zlikwidowanych
kopalniach i zamierza wzbogacać je produkując granulat na bazie mułów zgromadzonych przy ul. Kosteckiego i ul.
Moniuszki w Wałbrzychu, odpadów poflotacyjnych i biomasy (zrębki, trociny) i innych składników, z wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych, pod marketingową nazwą Carbomix. W tym celu planuje zrealizować inwestycję pn. „Zakład Odzysku
Mułów Węglowych ” w Wałbrzychu. Muły węglowe w stanie surowym są trudne do zagospodarowania z powodu dużego
zanieczyszczenia częściami niepalnymi, a zajmują teren o znacznej powierzchni. W wyniku działań inwestycyjnych Emitent
będzie w stanie z posiadanych hałd odzyskiwać, wzbogacać i sprzedawać wzbogacony muł węglowy jako produkt o nazwie
CARBOMIX. Emitent szacuje, iż rozpoczęcie sprzedaży produktu CARBOMIX będzie możliwe w momencie ukończenia
inwestycji budowy zakładu przerobu mułów węglowych w Wałbrzychu. Ponieważ proces wzbogacania odpadów
poflotacyjnych będzie przebiegał w środowisku wodnym (hydrocyklonach i wzbogacalnikach spiralnych), wydzielony w tym
procesie muł węglowy będzie wymagał odwirowania wody i suszenia, w takim stanie będzie już towarem sprzedawalnym..
Muły węglowe przeznaczone do produkcji Carbomix-u wymagać będą podsuszenia w celu usunięcia nadmiaru wilgoci, która
obniża wartość kaloryczną paliwa. Odwirowanie mułu do 20% zawartości wilgoci będzie realizowane w wirówce
sedymentacyjno - filtracyjnej. Do procesu suszenia wykorzystana będzie para wodna po turbinie parowej usytuowanej w
instalacji termicznego przekształcania mułów węglowych. Muł węglowy po wyjściu z suszarni kierowany będzie do
mieszalnika granulującego. Produkt finalny – Carbomix będzie kierowany pod zadaszony magazyn, a stamtąd ładowany na
samochody lub wagony. Wartość kaloryczna Carbomix-u utrzymywana będzie na poziomie 18 MJ/kg. Popiół i żużel z
instalacji stanowić będą odpad z produkcji Carbomix-u. Jako odpady inne niż niebezpieczne wykorzystane będą do produkcji
granulatu cementowego w pozostałych instalacjach Emitenta lub jako przesypka mineralna na istniejącym składowisku
odpadów przemysłowych.
W dniu 7 listopada 2011 roku uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Zakład
Przerobu Mułów Węglowych - Produkcja CARBOMIXU”. Uprawomocnienie się Decyzji pozwoli na zrealizowanie projektu i
umożliwi Emitentowi po zakończeniu realizacji inwestycji na rozpoczęcie wzbogacania odpadów poflotacyjnych (mułów
węglowych) pochodzących z należącej do Emitenta hałdy przy ul. Kosteckiego oraz z osadnika przy ul. Moniuszki w
Wałbrzychu.
Podsadzka hydrauliczna
Emitent realizując działalność w zakresie odzysku odpadów prowadził badania mające na celu opracowanie metody
pozwalającej na stworzenie technologii wytwarzania podsadzki hydraulicznej do wypełniania wyrobisk kopalnianych.
Badania jednoznacznie potwierdziły możliwość użycia do wypełnienia wyrobisk sztucznego kruszywa wyprodukowanego z
odpadów przemysłowych związanych spoiwem hydraulicznym. W wyniku prowadzonych przez Spółkę badań oraz
zakupionych dodatkowych analiz potwierdzono możliwość wykorzystania w procesie produkcji podsadzki hydraulicznej
granulatu cementowego Mo-BRUK. Dzięki temu podsadzka hydrauliczna wykazuje unikalne od dotychczas spotykanych
parametry. W celu potwierdzenia prawidłowości wykonanych badań Spółka zleciła przeprowadzenie analiz Głównemu
Instytutowi Górnictwa (GIG), będącego jednostką badawczo – rozwojową Ministerstwa Gospodarki. GIG wykonał badania
własności fizycznych, ocenę przydatności, badania chemiczne oraz radiometryczne. Powyższe analizy oraz badania rynku
Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 76

pozwalają stwierdzić, że kopalnie prowadzące wypełnianie wyrobisk są zainteresowane zakupem materiału podsadzkowego
wytwarzanego przez Emitenta. Rozpoczęcie produkcji może rozpocząć się po zakończeniu inwestycji w postaci budowy
zakładu odzysku odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich.
Centrum Badawczo – Rozwojowe (B+R)
W kwietniu 2010 roku Emitent rozpoczął budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego (B+R) w ramach projektu pn.
„Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”. W dniu 21 lipca 2011 roku laboratorium
badawcze Emitenta otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność obejmuje m.in. badanie paliw alternatywnych, odpadów,
granulatu cementowego, wód i ścieków. Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego (B+R) nastąpiło w czwartym
kwartale 2011 roku.

6.2. Opis głównych rynków, na których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi działalność

6.2.1. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w podziale na poszczególne linie biznesowe
Głównym źródłem przychodów Emitenta są przychody z gospodarki odpadami w postaci przychodów z przyjęcia odpadów
do utylizacji. Z przyjmowanych odpadów do utylizacji Emitent wydzielił przychody z tytułu opłat za przyjęcie odpadów do:
produkcji paliw alternatywnych, spalenia w spalarni odpadów w spalarni Raf-Ekologia sp. z o.o., cementacji odpadów oraz
produkcji granulatu cementowego, składowania na składowisku. Oprócz opłat za przyjęcie odpadów Emitent generuje
przychody ze sprzedaży wyprodukowanych z odpadów przemysłowych i komunalnych paliw alternatywnych. Grupa
Kapitałowa Mo-BRUK osiąga także przychody ze sprzedaży pary technologicznej wytwarzanej podczas procesu spalania
odpadów. Emitent osiąga istotne przychody także z budowy dróg i nawierzchni betonowych. Pozostałe przychody Grupy
Kapitałowej Mo-BRUK generują dwie stacje paliw, stacja diagnostyki pojazdów, myjnia samochodowa oraz drobna
działalność handlowo-gastronomiczna.
Tabela 28: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Mo-BRUK
Dane w tys. zł
Przychody netto ze sprzedaży
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów

2011

1-3 kw.
2011

51 574 671 35 733 051

1-3 kw.
2010

I poł. 2011

I poł. 2010

2010

2009

2008*

33 666 218 21 505 740 20 440 522 47 012 216 43 362 189 31 129 988
17 390 596 16 698 617 38 472 724 35 802 735 24 806 243
-20 087

-69 995

19 629

249 923

-72 501

0

0

0

90 768

162 129

4 135 231

3 811 900

8 519 864

7 218 762

6 234 117

Źródło: Emitent
Emitent w latach 2008-2010 zwiększył swoje przychody netto ze sprzedaży o 51,5%. Tak dynamiczny wzrost przychodów
był efektem zwiększenia produkcji i sprzedaży paliw alternatywnych oraz co za tym idzie zwiększeniu wolumenu
przyjmowania odpadów służących do produkcji tychże paliw oraz zwiększonemu pobieraniu opłat za przyjęcie tychże
odpadów. Drugim istotnym powodem zwiększenia się przychodów Emitenta było zwiększenie skali działalności związanej z
budową dróg i nawierzchni betonowych. W okresie 2008-2010 Emitent zwiększył przychody w tym segmencie o 25,1%.
Bardzo istotne w zwiększeniu przychodów ze sprzedaży okazało się przejęcie w grudniu 2008 roku spalarni odpadów RafEkologia Sp. z o.o. od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. W pierwszym półroczu 2011 r. skonsolidowane przychody netto ze
sprzedaży Emitenta wyniosły 21,5 mln zł i były wyższe od przychodów netto ze sprzedaży wygenerowanych w analogicznej
pierwszej połowie 2010 roku o 5,2%, kiedy to Emitenta wygenerował 20,4 mln zł przychodów. W 2011 r. skonsolidowane
przychody Emitenta wynosiły 51,6 mln zł i były o 9,7% wyższe niż w 2010 roku.
Tabela 29: Przychody ze sprzedaży poszczególnych linii biznesowych Emitenta
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2011

1-3 kw.
2011

1-3 kw.
2010

I poł.
2011

I poł.
2010

2010

2009

2008*

27 866,6

21 407,1

21 426,6

13 273,7

13 337,8

28 252,1

27 885,1

18 948,6

Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego

2 957,6

1 991,0

1 745,6

1 147,4

1 055,9

2 183,7

2 760,8

341,0

Przychody ze sprzedaży pary technologicznej i
pozostałe przychody Raf-Ekologia

1 882,3

1 411,2

1 224,4

791,6

631,1

1 238,5

950,5

0,0

Przychody z budowy dróg i sprzedaży wyrobów z
betonu

9 035,2

3 946,8

2 559,0

1 847,9

1 244,3

6 235,7

3 753,2

4 970,4

Przychody z pozostałej działalności
(m.in. stacje paliw, diagnostyka, myjnia, bar)

9 760,2

7 084,0

6 858,0

4 465,2

4 241,4

9 083,0

7 663,0

6 870,0

Dane w tys. zł
Przychody z gospodarki odpadami (wpływy z
przyjmowania odpadów do utylizacji)

Źródło: Emitent
Tabela 30: Przychody z gospodarki odpadami (wpływy z przyjmowania odpadów do utylizacji)
2011

1-3 kw.
2011

1-3 kw.
2010

I poł.
2011

I poł.
2010

2010

2009

2008*

Przychody z gospodarki odpadami (wpływy z
przyjmowania odpadów do utylizacji), w tym:

27 866,6

21 407,1

21 426,6

13 273,7

13 337,8

28 252,1

27 885,1

18 948,6

- odpady do produkcji paliw alternatywnych

Dane w tys. zł

12 712,4

9 665,3

10 279,9

5 836,2

6 665,7

13 636,5

13 591,3

8 077,4

- odpady do spalarni Raf-Ekologia

8 822,9

6 370,7

6 097,3

3 902,5

3 544,1

7 740,2

6 749,3

0,0

- odpady do procesu cementacji

3 883,3

3 476,8

2 841,3

2 322,4

1 770,2

3 955,5

3 644,1

6 821,5

- odpady do składowania

2 448,6

1 894,3

2 208,1

1 212,6

1 357,8

2 919,9

3 900,5

4 049,7

Wolumen przyjętych odpadów (t)

110 195

89 383

95 349

49 397

57 126

120 864

131 847

50 108

Źródło: Emitent
Emitent w okresie 2008-2010 zwiększył wolumen przyjmowanych odpadów do utylizacji z 50,11 tys. ton do 120,86 tys. ton
(wzrost o 141,3%) oraz zwiększył przychody z tytułu przyjęcia odpadów do utylizacji z 18,95 mln zł w 2008 roku do 28,25
mln zł w 2010 roku (wzrost o 49,2%). Emitent utrzymał w układzie półrocznym zbliżony poziom przychodów z gospodarki
odpadami. W pierwszym półroczu 2011 r. przychody te wyniosły 13,27 mln zł, natomiast w pierwszym półroczu 2010 roku
przychody te wyniosły 13,34 mln zł. Po czterech kwartałach 2011 r. Emitent przyjął 110,2 tys. ton odpadów do utylizacji, tj. o
8,7% mniej niż w analogicznym okresie 2010 roku jednocześnie notując zbliżony poziom przychodów z tego tytułu.
Tabela 31: Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego
Dane w tys. zł

2011

1-3 kw.
2011

1-3 kw.
2010

I poł.
2011

I poł.
2010

2010

2009

2008*

Przychody ze sprzedaży paliwa alternatywnego

2 957,6

1 991,0

1 745,6

1 147,4

1 055,9

2 183,7

2 159,2

341,0

Wolumen sprzedanego paliwa alternatywnego (t)

74 552

53 870

47 653

29 411

29 288

60 088

61 218

12 107

Źródło: Emitent
Do 2010 roku Emitent systematycznie zwiększał produkcję paliw alternatywnych w obu posiadanych zakładach produkcji
paliw alternatywnych (w Karsach oraz Wałbrzychu). Do 2008 roku Emitent prowadził testową produkcję paliwa
alternatywnego w zakładzie w Wałbrzychu pozyskując niezbędny know-how. Pod koniec 2007 roku uruchomiony został
także zakład w Karsach. Od maja 2010 roku zakład produkcji paliwa alternatywnego w Karsach rozpoczął produkcję w trybie
trzech zmian (24h/7dni). Z uwagi na warunki pogodowe pod koniec 2010 roku oba zakłady produkcji paliwa alternatywnego
Emitenta ograniczyły produkcję paliw alternatywnych, co spowodowało niewielki spadek wolumenu produkcji w porównaniu
do roku poprzedniego. Na Dzień Prospektu Emitent posiadał zakończoną inwestycję w postaci budowy wiaty
przeciwdeszczowej w zakładzie w Karsach zmierzającej do poprawy efektywności zakładu i jakości produkowanego tam
paliwa alternatywnego.
Tabela 32: Przychody z opłat za przyjęcie odpadów do składowania
Dane w tys. zł

2011

1-3 kw.
2011

1-3 kw.
2010

I poł.
2011
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I poł.
2010

2010

2009

2008*

Przychody za przyjęcie odpadów do
składowania**

2 448,6

1 894,3

2 208,1

1 212,6

1 357,8

2 919,9

3 900,5

4 049,7

Wolumen przyjętych odpadów na składowisko (t)

11 850

9 425

15 686

6 472

9 774

20 951

24 076

16 081

Źródło: Emitent
Składowisko Emitenta dla odpadów innych niż niebezpieczne i azbestu zlokalizowane w Wałbrzychu posiada pozwolenie na
prowadzenie działalności do 27.07.2017 roku. Spadek przychodów z tytułu opłaty za przyjęcie odpadów do składowania
wynika za pojawienia się nowych wydajnych technologii przetwarzania odpadów, które powodują zmniejszającą się liczbę
odpadów przekazywanych do składowania. Istotne też są działania ustawodawcy zmierzające do ograniczenia składowania
odpadów. Emitent od kilku lat zauważa trend spadkowy związany ze spadkiem przekazywanych odpadów do składowania.
Dlatego po wygaśnięciu pozwolenia na składowisko w Wałbrzychu w 2017 roku Emitent zamknie i dokona rekultywacji
składowiska. Zarząd Emitenta zdaje sobie sprawę z kosztów z tym związanych, jednak nie są one na tyle znaczące, żeby
tworzyć na ten cel rezerwy. Mimo planowanego zamknięcia składowiska odpadów w 2017 roku Zakład Recyklingu Odpadów
w Wałbrzychu będzie nadal funkcjonował.
Tabela 33: Przychody generowane przez spalarnię odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Dane w tys. zł
Przychody ze sprzedaży Raf-Ekologia Sp. z
o.o.**
Przychody ze sprzedaży pary i pozostałe
przychody

2011

1-3 kw.
2011

1-3 kw.
2010

I poł.
2011

I poł.
2010

2010

2009

2008*

10 705,2

7 781,9

7 321,7

4 817,2

4 473,7

9 439,2

8 013,3

8 627,6

1 882,3

1 411,2

1 224,4

914,7

929,6

1 699,0

1 264,0

3 435,8

Przychody z przyjęcia odpadów do spalania

8 822,9

6 370,7

6 097,3

3 902,5

3 544,1

7 740,2

6 749,3

5 191,8

Wolumen przyjętych odpadów do spalania (t)

11 483

8 261

7 290

5 126

4 238

8 891

9 125

6 008

Źródło: Emitent
** Wysokość przychodów oraz wolumeny przyjętych odpadów zaprezentowanych w tabeli 32 i 33 nie uwzględniają wyłączeń
związanych z konsolidacją sprawozdań finansowych.
Spalarnia Raf-Ekologia Sp. z o.o. została przejęta przez Mo-BRUK S.A. w grudniu 2008 roku. Po przejęciu Emitent
przeprowadził restrukturyzację organizacyjną i modernizację zakładu, co umożliwiło wzrost ilości przyjmowanych odpadów
do spalenia z 6 tys. ton w 2008 roku do niemal 8,9 tys. ton w 2010 roku (wzrost o 48%). Emitent w układzie półrocznym
zwiększył wolumen przyjmowanych odpadów do spalania z 4,2 tys. ton w pierwszej połowie 2010 roku do 5,1 tys. ton w
pierwszej połowie 2011 roku (wzrost o 21%). Raf-Ekologia zanotowała w układzie pierwsze półrocze 2011 do pierwszego
półrocza 2010 roku wyższe przychody ze sprzedaży (wzrost o 7,7%), natomiast w układzie 2011 do 2010 roku wyższe
przychody ze sprzedaży o 13,3%.
Tabela 34: Przychody Emitenta z budowy dróg i sprzedaży wyrobów z betonu
Dane w tys. zł
Przychody z budowy dróg i sprzedaży
wyrobów z betonu

2011
9 035,2

1-3 kw.
2011
3 946,8

1-3 kw.
2010
2 559,0

I poł.
2011

I poł.
2010

2010

2009

2008*

1 847,9

1 244,3

6 235,7

3 753,2

4 970,4

Źródło: Emitent
Prowadzony przez Emitenta zakład budowy dróg i nawierzchni betonowych w miejscowości Korzenna k. Nowego Sącza
systematycznie buduje swoją pozycję na lokalnym rynku budowy dróg w obrębie Nowego Sącza. Koncentracja na rynku
lokalnym oraz stosowanie w procesie budowy dróg i nawierzchni betonowych granulatu cementowego produkowanego przez
Mo-BRUK S.A. w wyniku utylizacji odpadów niebezpiecznych powoduje, że Emitent zwiększył swoje przychody w segmencie
budowy dróg i nawierzchni betonowych z 4,97 mln zł w 2008 roku do 6,24 mln zł w 2010 roku (wzrost o 26,5%). Emitent w
pierwszym półroczu 2011 zanotował wzrost przychodów z budowy dróg i nawierzchni betonowych, tj. wygenerował w tymże
okresie 1,85 mln zł przychodów w stosunku do 1,24 mln zł w pierwszym półroczu 2010 roku (wzrost o 49,2%). Po czterech
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kwartałach 2011 r. przychody z tytułu budowy dróg i nawierzchni betonowych wyniosły 9,0 mln zł, co stanowiło 44,9%
wzrostu w porównaniu do 2010 r. Tak duży wzrost w ujęciu półrocznym i kwartalnym wynikał z efektu niskiej bazy.
Tabela 35: Przychody z pozostałej działalności Emitenta
Dane w tys. zł

2011

1-3 kw.
2011

1-3 kw.
2010

I poł.
2011

I poł.
2010

2010

2009

2008*

Przychody z pozostałej działalności

9 760,2

7 084,0

6 858,0

4 465,2

4 241,4

9 083,0

7 663,0

6 870,0

Stacje paliw

8 889,6

6 532,5

6 188,4

4 077,5

3 698,9

8 336,7

7 017,7

6 122,2

Stacja diagnostyki pojazdów

291,7

234,1

256,7

156,5

173,1

336,4

397,1

422,1

Inne (sprzedaż bar, pozostałe)

578,9

317,4

412,9

231,1

369,3

409,5

247,9

325,7

Źródło: Emitent
Nadal w strukturze przychodów ze sprzedaży istotną rolę odgrywają przychody z pozostałej działalności. W 2010 roku udział
tychże przychodów w przychodach ogółem wynosił około 19,3%, natomiast w 2009 roku udział ten stanowił 17,7%. W 2008
roku udział przychodów z pozostałej działalności wynosił 22,1%. Emitent zakłada, że przychody z pozostałej działalności
będą utrzymywać się na stosunkowo stabilnym poziomie. Wraz z uruchamianiem nowych instalacji do gospodarki odpadami
procentowy udział tychże przychodów w przychodach ogółem będzie systematycznie się obniżał.
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku skonsolidowano dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki
oraz „RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.

6.2.2. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta
W latach 2008-2010 jedynym źródłem przychodów w Grupie Kapitałowej Emitenta była sprzedaż na terenie Polski. Zgodnie
z skonsolidowanymi danymi finansowymi za pierwsze półrocze 2011 roku wszystkie przychody ze sprzedaży również zostały
wygenerowane na skutek sprzedaży krajowej. W okresie od 01.07.2011 – 31.12.2011 Emitent wygenerował 439,2 tys. zł
przychodów ze sprzedaży poza granicami Polski.

6.2.3. Charakterystyka rynków, na których Grupa Kapitałowa Emitenta prowadzi swoją działalność
6.2.3.1. Opis rynków, na których działa Grupa Kapitałowa Emitenta
Grupa Kapitałowa Mo-BRUK działa głównie na rynku gospodarki odpadami. Emitent prowadzi także działalność na rynku
budowy dróg betonowych oraz pozostałą działalność związaną z handlem paliwami oraz usługami około motoryzacyjnymi.
O ile działalność związana z gospodarką odpadami jest stosunkowo stabilną branżą odporną na wahania koniunkturalne to
produkcja z odpadów i sprzedaż paliwa alternatywnego jest silnie skorelowana z koniunkturą w branży cementowej, która
jest głównym odbiorcą tego paliwa od Emitenta. Z kolei branża cementowa jest istotnie skorelowana z sytuacją
w budownictwie. Opisując rynki, na których działa Grupa Kapitałowa Emitenta scharakteryzowano rynek gospodarki
odpadami, dokonano opisu branży cementowej w Polsce, w zwięzły sposób opisano rynek związany z lokalną budową dróg i
nawierzchni betonowych oraz zwięźle scharakteryzowano lokalny rynek związany z pozostałą działalnością Grupy
Kapitałowej Emitenta.
Rynek gospodarki odpadami – ogólna charakterystyka
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Głównym aktem prawnym nakazującym ograniczenie składowania odpadów w państwach członkowskich UE jest Dyrektywa
Rady Unii Europejskiej nr 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów. Najważniejszym
postanowieniem Rady, jest zobowiązanie państw członkowskich do ograniczenia składowania odpadów komunalnych tak,
aby do 2013 roku waga składowanych odpadów nie przekraczała 50% wagi z 1995 roku. Tym samym, prawo UE narzuciło
na rządy państw członkowskich obowiązek wprowadzenia znaczących reform, które spowodują popyt na usługi
recyklingowe.
Rysunek 4: Sposoby unieszkodliwiania odpadów w państwach europejskich
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V. (DGAW) 2009
Powyższy wykres przedstawia pozycję Polski w Europie pod kątem sposobów zagospodarowania odpadów. W państwach
Unii Europejskiej dominuje model gospodarki odpadami oparty na recyklingu i maksymalnym ograniczeniu składowania. Do
państw odznaczających się najwyższym stopniem ponownego wykorzystywania odpadów należą m.in. Dania, Holandia,
Belgia, Szwecja, Niemcy oraz Francja. W wymienionych państwach składowaniu podlega od 5% do 40% wytwarzanych
odpadów. Dla porównania w Polsce składuje się na składowiskach ponad 95% wytwarzanych odpadów. Główną tendencją
na rynku odpadów w Europie jest wzrost roli recyklingu i spalania, kosztem składowania. Emitent oczekuje, że zmiany
wywołane m.in. Dyrektywą Rady UE, spowodują istotne ograniczenie składowania odpadów w Polsce i wzrost znaczenia
takich firm jak Mo-BRUK S.A.
W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach. Ustawa ta określa m.in. cele administracji samorządowej na najbliższe lata związane z ograniczeniem masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ustawa nakazuje samorządom ograniczenie składowania odpadów wg
poniższych wytycznych:
- do końca 2013 r. – do max 50 %,
- do końca 2020 r. – do max 35 %,
w stosunku do całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Powyższe zapisy Ustawy są aktem wykonawczym
Dyrektywy Rady UE nr 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów.
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Rysunek 5: Produkcja odpadów przemysłowych w Polsce w latach 1990–2009
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Według danych GUS, w Polsce w 2009 roku wytworzono ok. 110 mln ton odpadów przemysłowych. W porównaniu do 2000
roku ilość wytworzonych odpadów przemysłowych uległa zmniejszeniu o około 12 mln ton, kiedy to wytworzono ok. 122 mln
ton odpadów przemysłowych. Największy udział w odpadach przemysłowych wytworzonych w 2009 roku, podobnie jak w
latach poprzednich, stanowiły:
- odpady z poflotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych – ok. 27%,
- odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin – ok. 25 %,
- mieszanki popiołowo-żużlowe z odprowadzania odpadów paleniskowych – ok. 8 %.
Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2009 roku ok. 73% wytworzonych odpadów przemysłowych poddano procesom
odzysku, z czego ok. 19% unieszkodliwiono przez składowanie. Ogólna ilość zalegających odpadów przemysłowych
zmniejszyła się z 2.011,0 mln ton w 2000 roku do 1.740,5 mln ton w 2009 roku.
Rysunek 6: Struktura odpadów przemysłowych w 2007 roku w Polsce
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Zgodnie z powyższym wykresem największe ilości odpadów przemysłowych w Polsce powstają w:
- przetwórstwie przemysłowym – 46%,
- przemyśle wydobywczym (górnictwo) – 32%,
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- przemyśle ciepłowniczym i energetycznym – 18%.
Te trzy powyższe makro sektory generują około 96% wszystkich odpadów przemysłowych.
Rysunek 7: Typy odpadów przemysłowych wytworzonych w Polsce w 2009 roku
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Rysunek 7. wyszczególnia dane pokazane na rysunku 6. Potwierdza on fakt, bardzo istotna część odpadów przemysłowych
powstaje w dwóch gałęziach przemysłu – wydobywczym i energetycznym, na których Emitent jest najbardziej
skoncentrowany.
Rysunek 8: Odpady (przemysłowe + komunalne) wytworzone w poszczególnych województwach w 2009 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Wytwarzanie odpadów w Polsce jest nierównomierne przestrzennie. Największa ilość odpadów wytwarzana jest w
województwach południowych, tj. dolnośląskim, śląskim, i małopolskim. Działalność Emitenta koncentruje się dokładnie w
tym regionie kraju.
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Rysunek 9: Wytworzone i zebrane odpady komunalne według województw w 2009 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Powyższy rysunek pokazuje, że w polskich województwach na koniec 2009 roku istniało około 2,7 mln ton niezebranych
odpadów komunalnych. W Polsce sukcesywnie zmniejsza się liczba gmin, które nie zorganizowały selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Dla przykładu w 2006 roku było to 558 gmin, natomiast w 2007 roku w Polsce było 368 gmin, które
takiej zbiórki nie organizowały. Dzięki temu zwiększyła się liczba dostępnych odpadów przeznaczonych do utylizacji i
recyklingu, które m.in. Mo-BRUK S.A. jest w stanie przyjąć do produkcji paliwa alternatywnego. Zintensyfikowanie zbiórki
zalegających odpadów komunalnych jest korzystnym zjawiskiem dla Emitenta, ponieważ zwiększy się wykorzystanie mocy
produkcyjnych obecnie istniejących i budowanych instalacji utylizacji odpadów i produkujących paliwo alternatywne.

Rynek gospodarki odpadami – produkcja paliwa alternatywnego
W Polsce, na rynku odpadów komunalnych istnieje znacząca dysproporcja pomiędzy popytem na usługi recyklingu a
zdolnościami wyspecjalizowanych firm takich jak Mo-BRUK S.A. Rocznie w Polsce produkuje się około 12 mln ton odpadów
komunalnych, z czego około 50% do 60% stanowi tzw. frakcja palna, czyli nadająca się do przetworzenia na paliwa
alternatywne. Oznacza to, że rokrocznie na rynku istnieje popyt na zagospodarowanie około 6,0 mln ton palnych odpadów
komunalnych. Obecnie, ze względu na brak wyspecjalizowanych zakładów recyklingu, zdecydowana większość tych
odpadów jest składowana na składowiskach.
Istotne znaczenie dla rynku odpadów komunalnych ma Rozporządzenie Ministra Środowiska nakładające na składowiska
tzw. opłatę marszałkowską, którą składowiska są zobowiązane odprowadzać od każdej tony przyjętych odpadów na
składowisko. Na koniec 2010 roku wysokość takiej opłaty wynosiła 64 zł dla palnych wysegregowanych odpadów
komunalnych. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie tworzone projekty dalszych rozporządzeń zakładają systematyczny
wzrost tej opłaty w najbliższych latach, co w konsekwencji może istotnie przyczynić się do ograniczenia składowania
odpadów i wzrostu znaczenia działalności recyklingowej, prowadzonej przez takie firmy jak Mo-BRUK S.A.
Rosnące ceny energii, której źródłem są paliwa konwencjonalne, powodują wzrost zainteresowania przedsiębiorstw paliwami
alternatywnymi, pochodzącymi z recyklingu odpadów. Paliwa alternatywne posiadają kaloryczność 16-20 MJ/kg, przy cenie
kilkukrotnie niższej od paliwa konwencjonalnego takiego jak węgiel kamienny (kaloryczność 20-30 MJ/kg). Średnia cena 1
tony paliwa alternatywnego o kaloryczności 16-20 MJ / kg dostarczanego przez Mo-BRUK S.A. w 2010 roku wynosiła około
35 zł zaś średnia cena 1 tony węgla o kaloryczności 20-30 MJ / kg w hurcie dla zakładów cementowych zaczynała się od
250 zł.
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Stosowanie paliw alternatywnych pozwala zaoszczędzić surowce naturalne, a zarazem umożliwia wypełnienie przez Polskę
obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej. Chodzi tu m.in. o ograniczenie składowanych odpadów ulegających
biodegradacji, co wynika z Dyrektywy Rady UE 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz.
WE L 182 z 16.07.1999, str. 1) oraz o konieczność osiągnięcia właściwych poziomów energii z odnawialnych źródeł, zgodnie
z przyjętym 23 stycznia 2009 r. projektem Dyrektywy Parlamentu i Rady UE w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych. Obecnie w największym stopniu z paliw alternatywnych w Polsce korzystają cementownie. W 2008
roku paliwa alternatywne zaspokajały ich zapotrzebowanie na surowiec energetyczny w 26%. Według Stowarzyszenia Polski
Cement w 2009 roku w polskich cementowniach udział ciepła pochodzącego z paliw alternatywnych wynosił 36%.
O istniejących możliwościach rozwoju świadczy to, że w krajach Europy Zachodniej wskaźnik ten jest o wiele korzystniejszy.
Cementownie w Austrii i Szwajcarii w 48% stosują wsad w postaci paliw alternatywnych, natomiast w Holandii ma on wartość
aż 75%.
Rysunek 10: Udział ciepła z paliw alternatywnych w cementowniach w Polsce
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Źródło: Stowarzyszenie Polski Cement
W ocenie Stowarzyszenia Polski Cement, polski rynek produkcji paliw alternatywnych jest słabo rozwinięty i rozproszony.
Działa na nim wiele firm zajmujących się zbiórką odpadów przemysłowych i w różnym zakresie ich zagospodarowaniem i
przetwarzaniem. Niewiele z nich potrafi z powodzeniem łączyć likwidację odpadów i produkcję paliw alternatywnych. Szereg
cementowni importuje więc w dużych ilościach te paliwa z zagranicy. Obecnie w Polsce paliwa alternatywne wytwarza
kilkadziesiąt firm o różnej wielkości, począwszy od małych z linią produkcyjną o zdolności 1 tys. ton rocznie, aż po kilka
nowoczesnych zakładów o rocznej wydajności 30 tys. ton i więcej. Nie więcej niż 5 firm posiada nowoczesne zakłady o
rocznej wydajności powyżej 50 tys. ton, natomiast większość stanowią mniejsi wytwórcy paliwa, których wydajność linii
oscyluje w przedziale 5-10 tys. ton rocznie. Same instalacje Emitenta (w Karsach i Wałbrzychu) posiadają techniczne
zdolności produkcyjne na poziomie około 160 tys. ton.

Rynek gospodarki odpadami – składowanie odpadów
Według wykazu Ministerstwa Ochrony Środowiska na dzień 31.12.2006 roku oraz wykazu Ministerstwa Gospodarki z dnia
04.01.2011 w Polsce funkcjonowało:
- 740 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane odpady komunalne,
- 150 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady przemysłowe,
(w tym 29 składowisk przyjmujących odpady azbestowe – w tym gronie znajduje się składowisko odpadów
przemysłowych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, którym zarządza Mo-BRUK S.A.),
- 34 składowiska odpadów niebezpiecznych.
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Należy zwrócić uwagę, że spośród 150 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, jedynie 11 składowisk
(w tym także składowisko zarządzane przez Mo-BRUK S.A.) prowadzi działalność komercyjną (usługową), tzn. przyjmuje
odpady od wielu odbiorców. Pozostałe 139 to składowiska funkcjonujące na potrzeby danego zakładu przemysłowego.
Wskazane powyżej 740 składowisk komunalnych stanowią w większości składowiska samorządowe.

Rynek gospodarki odpadami – spalanie odpadów
Spalarnie odpadów są jednym ze sposobów unicestwiania (utylizacji) odpadów zarówno komunalnych jak i przemysłowych.
W Polsce według wykazu Ministerstwa Środowiska z dnia 31.12.2006 roku istniało 148 spalarni i współspalarni odpadów
(z wyłączeniem spalarni odpadów komunalnych, medycznych i weterynaryjnych). W wykazie tym figurowały w większości
spalarnie i współspalarnie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz kotłownie pracujące niekomercyjnie
tzn. na potrzeby danego zakładu przemysłowego.
Na dzień Prospektu emisyjnego w Polsce funkcjonowała jedna spalarnia odpadów komunalnych (tzw. instalacja termicznego
przekształcania odpadów komunalnych), która w wyniku spalania odpadów produkuje energię cieplną i elektryczną.
Spalarnia zlokalizowana jest w Warszawie (w dzielnicy Targówek). W 2008 roku, warszawska spalarnia przekształciła
termicznie 39.729 ton odpadów, wytwarzając przy tym 243.000 GJ energii cieplnej oraz 10.545 MW energii elektrycznej, z
czego 8.115 MW zużyła na własne potrzeby. Ponadto w Polsce działa kilkanaście małych wyspecjalizowanych spalarni.
Tabela 36: Lista zakładów termicznego przekształcenia odpadów w Polsce
Spalarnie odpadów komunalnych
1
Warszawa - Zakład unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (jedyna w Polsce)
Spalarnie odpadów przemysłowych i medycznych
1
Jedlicze – Raf Ekologia sp. z o.o. (spółka zależna od Mo-BRUK S.A.)
2
Gdańsk – Portservice sp. z o.o.
3
Dąbrowa Górnicza – Sarpi Dąbrowa Górnicza sp. z o.o.
Duże spalarnie odpadów medycznych
1
Bełchatów – Eco ABC sp. z o.o.
2
Opole – Eco ABC sp. z o.o.
3
Rzeszów – Eco Top sp. z o.o.
4
Konin – Zakład utylizacji odpadów sp. z o.o.
5
Kraków – Eco ABC sp. z o.o.
Pozostałe
1
Około 35 małych przyszpitalnych spalarni odpadów medycznych

Źródło: Emitent
Ze względu na fakt, że spalanie odpadów jest najprostszym sposobem ich likwidacji, w Polsce w ciągu najbliższych 10 lat
zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami docelowo ma powstać kilkanaście zakładów termicznego
przekształcania odpadów komunalnych.. Należy jednak zwrócić uwagę na złożoność projektu inwestycyjnego spalarni i długi
czas jego realizacji, który wynosi około 7-10 lat. W 2011 roku zaplanowano rozpoczęcie inwestycji w obszarze bydgoskotoruńskim, Krakowie, Koninie i Szczecinie. Ich łączny koszt to ok. 1,7 mld zł, z czego unijne dofinansowanie z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma wynieść ok. 800 mln zł. Spalanie odpadów jest powszechnie przyjętą metodą
likwidacji odpadów w „krajach zachodnich”, co obrazuje poniższy wykres.

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 86

Rysunek 11: Udział termicznych metod w utylizacji odpadów komunalnych wybranych państw Europy Zachodniej
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing „Termiczne unieszkodliwianie odpadów w
systemie gospodarki odpadami komunalnymi”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.
Tabela 37: Instalacje spalania odpadów komunalnych w wybranych krajach Europy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kraj
Szwajcaria
Luksemburg
Dania
Szwecja
Holandia
Francja
Belgia
Niemcy
Austria
Włochy
Wielka Bryt.
Hiszpania
Polska

Liczba
instalacji
29
1
32
21
11
260
27
52
3
80
40
22
1

Procent
spalanych
odpadów
78
70
65
45
40
37
33
27
20
16
10
5
0,5

Średnia masa odpadów
spalanych przez 1 spalarnię
rocznie [Mg/a]
80 000
140 000
35 000
65 000
270 000
30 000
35 000
215 000
170 000
26 000
65 000
30 000
40 000

Przeciętna wartość
opałowa spalanych
odpadów [kJ/kg]
8 500
7 500
8 400
8 800
7 500
8 400
7 300
9 000
9 000
6 700
9 200
6 800
6 200

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: dr inż. Tadeusz Pająk, Eur Ing „Termiczne unieszkodliwianie odpadów w
systemie gospodarki odpadami komunalnymi”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
W Polsce udział odpadów komunalnych zebranych selektywnie w ogólnej ilości odpadów komunalnych wynosi 6,8%, a
zaledwie 0,5% wszystkich odpadów jest spalanych.1 Jak wynika z obliczeń Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft
(Niemieckie Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami), osiągnięcie przez Polskę celów określonych w Dyrektywie
„składowiskowej” (nr 1999/31/UE), związanych z ograniczeniem ilości składowanych odpadów, nie będzie możliwe bez
stworzenia przynajmniej 10 spalarni odpadów do roku 2014 (o średniej mocy przerobowej 200 tys. ton).

Rynek gospodarki odpadami - utylizacja odpadów niebezpiecznych
W 2008 roku w Polsce wytworzono ok. 1,5 mln ton odpadów niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne powstają przede
wszystkim w sektorach przemysłowym i usługowym, w szczególności w: hutnictwie żelaza, hutnictwie ołowiu, cynku i miedzi,
przemyśle chemicznym, przemyśle naftowym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach zakazuje składowania m.in. odpadów:
- medycznych i weterynaryjnych,
1

http://energetyka.wnp.pl/tylko-0-5-proc-odpadow-komunalnych-w-polsce-jest-spalanych,109928_1_0_0.html [Stan: 13.01.2011]
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-

występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z
wyłączeniem szlamów,
o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,
w śródlądowych wodach powierzchniowych i podziemnych,
w polskich obszarach morskich.

Rysunek 12: Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych w Polsce w 2006 roku
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny
Około 71% odpadów niebezpiecznych poddawane jest procesom unieszkodliwiania (np. w wyniku spalania). Zaledwie 27%
odpadów niebezpiecznych zostaje poddana odzyskowi.
Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010:
- w okresie od 2007 r. do 2010 r. - w zakresie odpadów stwarzających szczególne trudności utylizacji, przyjęto
następujące cele: zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r. oraz
zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r.,
- w okresie od 2011 r. do 2018 r. - założono następujące cele: zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom
odzysku do 85% w 2018 r. oraz zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w
2018 r.,
- w okresie od 2007 r. do 2018 r. - w zakresie odpadów związanych z montażem i demontażem, celem nadrzędnym
jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych
oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w
2018 r.
Powyższe postanowienia Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, przyczynią się do zwiększenia popytu na usługi
recyklingowe odpadów niebezpiecznych.

Rynek produkcji cementu
W Polsce pracuje 13 zakładów cementowych wyposażonych w pełną linię produkcyjną (piece + przemiał cementu). Ich
zdolność produkcyjna na koniec 2010 roku wynosiła 15 mln ton klinkieru (metoda sucha – ponad 13 mln ton klinkieru) a
zdolność produkcyjna cementu to 20 milionów ton rocznie.
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Podstawowym półproduktem w procesie produkcji cementu jest klinkier portlandzki. Jest on otrzymywany w procesie
wypalania w piecu cementowym mieszaniny surowcowej, której podstawowymi składnikami chemicznymi są cztery tlenki:
tlenek wapniowy, krzemionka, tlenek glinu i tlenek żelaza. Źródłem tych tlenków są surowce węglanowe (wapień, margle) i
surowce ilaste (gliny, łupki), eksploatowane w kopalniach odkrywkowych zlokalizowanych najczęściej w pobliżu cementowni.
Oprócz tych podstawowych składników w surowcach występują także metale, chlorowce i związki organiczne, a ich ilości
zależą od formacji geologicznej, do której należy eksploatowane złoże. Dodatkowo stosuje się w niewielkich ilościach
dodatki korygujące zestaw surowcowy, np. łupki ilaste, wysiewki syderytowe, piasek, popioły lotne, żużle wielkopiecowe. Z
1,5 tony suchych surowców można wyprodukować około 1 tonę klinkieru portlandzkiego.
Rysunek 13: Zakłady cementowe w Polsce

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Cementu
Jeżeli chodzi o faktyczną produkcję, to według Stowarzyszenia Producentów Cementu w 2010 roku cementownie
wyprodukowały około 15,2 mln ton cementu oraz około 11,9 mln ton klinkieru. W związku z tym w 2010 roku moce
produkcyjne dla cementu były wykorzystane w 76%, natomiast moce produkcyjne klinkieru wykorzystane były w ponad 79%.
Rysunek 14: Produkcja cementu i klinkieru portlandzkiego w Polsce w latach 1994-2010
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Źródło: Stowarzyszenie Producentów Cementu
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Paliwa alternatywne z odpadów są współspalane w 9 zakładach. Zakłady cementowe zużyły w 2008 roku 617 tys. ton paliw
z odpadów, uzyskując 25,5% zastąpienia ciepła z paliw kopalnych, w roku 2009 było to 752 tys. ton, co pozwoliło zastąpić
36% ciepła.
Mimo że w piecu cementowym występują sprzyjające warunki spalania, nie jest możliwe wykorzystywanie dowolnych
odpadów. Wymagania dla paliw alternatywnych wynikają ze specyfiki procesu wytwarzania i właściwości produkowanego
cementu. Nie jest także możliwe uzgodnienie na poziomie sektora jednoznacznych wymagań jakościowych dla paliwa
alternatywnego, gdyż każdy zakład ma swoją specyfikę. Ze względu na wymogi technologiczne, prawne, emisyjne lub inne
ograniczenia oraz na jakość wytwarzanego cementu bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie odpadów, przede
wszystkim pod kątem ich wartości opałowej (ilość ciepła uzyskiwana z jednostki paliwa), jednorodności parametrów oraz
składu chemicznego. Z punktu widzenia cementowni, najkorzystniejsze są paliwa o jak najwyższej wartości opałowej,
porównywalnej do wartości opałowych paliw naturalnych, np. węgla kamiennego. W praktyce, wartość opałowa wielu paliw
alternatywnych jest niższa. Paliwa alternatywne nie mogą zawierać składników wpływających niekorzystnie na właściwości
wypalanego klinkieru (np. niektóre metale ciężkie), destabilizujących pracę pieca (np. związki chloru, siarki), czy
powodujących przekroczenie dopuszczalnych limitów emisji do atmosfery (np. rtęć). Jakość paliwa ustalana jest
indywidualnie przez poszczególne cementownie z dostawcami i może wahać się w określonych granicach, a dostawcy
muszą dotrzymywać uzgodnionych parametrów.

Rynek budowy dróg i nawierzchni betonowych
W Polsce na koniec 2010 roku zbudowanych było kilkaset kilometrów dróg betonowych. Według Stowarzyszenia
Producentów Cementu na świecie od 3 do 6% sieci drogowych posiada już nawierzchnie betonowe. Przekładając tą
statystykę na Polskę to jest około 10.000 km dróg w Polsce, które powinny otrzymać takie nawierzchnie. W szczególności
tyczy się to autostrad oraz dróg ekspresowych, których wysoka trwałość nawierzchni ma bardzo duże znaczenie.
Zrozumienie problematyki budowy trwałych nawierzchni autostradowych widać wyraźnie w Niemczech i Czechach. W
Niemczech doskonale widać jak systematycznie zmienia się stosunek dróg o nawierzchni betonowej do asfaltowej.
Tabela 38: Stosunek dróg o nawierzchni betonowej i asfaltowej w Niemczech
Lata

Asfalt

Beton

70 – XX wieku

70%

30%

80 – XX wieku

60%

40%

90 – XX wieku

38%

62%

Druga połowa
pierwszej dekady
XXI wieku*

35%

65%

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Cementu, * szacunek
Jak widać z powyższych danych w Niemczech kładzie się nacisk na budowę betonowych nawierzchni drogowych. Które są
znacznie bardziej wytrzymałe oraz koszty ich utrzymania są istotnie niższe od kosztów utrzymania tradycyjnych dróg
asfaltowych. Podobnie wygląda sytuacja w Czechach, gdzie około 65% nowych autostrad posiada nawierzchnie betonowe.
Jako kolejne przykłady państw europejskich gdzie systematycznie wzrasta udział dróg betonowych można podać np.:
Austrię i Wielką Brytanię (50%). W Belgii autostrady betonowe stanowią 40% wszystkich autostrad, natomiast drogi lokalne
wybudowane w technologii betonowej to ok. 60% wszystkich dróg lokalnych w tymże kraju.
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Tabela 39: Udział autostrad i lokalnych dróg betonowych w sieci drogowej
Kraj

Autostrady

Austria

Drogi lokalne

> 50% dróg o nawierzchni betonowej

Belgia

40%

60%

Niemcy

60%

20%

Wielka Brytania

> 50% dróg o nawierzchni betonowej

Źródło: Stowarzyszenie Producentów Cementu
Budowa dróg lub nawierzchni betonowych wymaga początkowo większych nakładów finansowych (nawierzchnie te są o ok.
15-20% droższe od tradycyjnych nawierzchni asfaltowych), ale podczas eksploatacji wyższe koszty poniesione na etapie
budowy szybko się zwracają. Podstawowym wyznacznikiem jest trwałość nawierzchni betonowej – niemal trzykrotnie
większa niż w przypadku asfaltu. Ponadto na nawierzchni betonowej nie pojawiają się wyboje, dziury i koleiny. Kolejnym
atutem są jego właściwości recyklingowe - skruszone płyty cementowe możemy użyć jako spodnią warstwę kolejnej
nawierzchni.
W Polsce w połowie lat 90-tych XX wieku nie było zbudowanych praktycznie żadnych dróg betonowych. Wyjątkiem były
pozostałości autostrady na Dolnym Śląsku i w okolicach Gliwic, którą przed II wojną światową wybudowali Niemcy, około 50
km dróg wybudowanych w latach 80-tych XX wieku w okolicach Zamościa i Hrubieszowa oraz inne niewielkie odcinki dróg
lokalnych. Droga zbudowania w trakcie II wojny światowej wytrzymała 70 lat bez żadnych napraw i konserwacji. Od końca lat
90-tych XX wieku w Polsce powstało ponad 400 km dróg lokalnych o nawierzchni betonowej, z czego sam Mo-BRUK S.A.
uczestniczył w budowie około 200 km tychże dróg.
Zgodnie z danymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad obecnie betonowe odcinki autostrad istnieją między
Wrocławiem a Olszyną (A18) i Jędrzychowicami (A4). W budowie znajduje się odcinek A1 Nowy Tomyśl-Świecko o długości
106 km, gdzie pierwotna decyzja o budowie nawierzchni asfaltowej została zmieniona i zdecydowano się na zastosowanie
betonu. Budowany jest też ponad 60-kilometrowy odcinek drogi S8 do Rawy Mazowieckiej. Są także wiążące decyzje
dotyczące nawierzchni betonowej na blisko 40-kilometrowym odcinku autostrady A1 Stryków-Tuszyn2. Planowane są także
kolejne odcinki autostrad o nawierzchni betonowej.

Rynek związany z pozostałą działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta
Emitent posiada w swoich strukturach dwie stacje paliw w miejscowości Niecew i Łęka oraz myjnię samochodową w
miejscowości Łęka. Dodatkowo Emitent prowadzi stację diagnostyczną pojazdów w miejscowości Łęka. Zarówno stacje
paliw, stacja diagnostyczna jak i myjnia samochodowa działa na lokalnym rynku w województwie małopolskim (powiat
nowosądecki oraz tarnowski). Specyfika prowadzenia wyżej wspomnianej działalności w ocenie Emitenta nie odróżnia się od
innych prowadzonych w okolicy stacji paliw, stacji diagnostycznych, czy myjni samochodowych. Emitent uważa, że
prowadzone powyższe działalności charakteryzują się stabilnością i nie powinny podlegać istotnym wahaniom. Emitent
zakłada, że w miarę rozwijania działalności związanej z recyklingiem odpadów działalność pozostała będzie ulegała
sukcesywnej marginalizacji.

2

http://budownictwo.wnp.pl/jakie-perspektywy-w-polsce-maja-drogi-betonowe,141482_1_0_1.html [stan: 31.05.2011]
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6.2.3.2. Główni konkurenci
Rynek gospodarki odpadami charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Działa na nim kilka dużych koncernów oraz małe lub
bardzo małe przedsiębiorstwa specjalizujące się w wybranych segmentach tego rynku (np. składowiska odpadów, firmy
zbierające odpady, mali producenci paliwa alternatywnego). Wśród ogółu podmiotów zajmujących się szeroko pojętą
gospodarką odpadami, Emitent wyróżnia się skalą działalności, kompleksowością oferowanych usług i produktów oraz
korzystaniem z najnowocześniejszych technologii utylizacji odpadów.
Konkurencję dla Grupy Kapitałowej Mo-BRUK należy rozpatrywać z dwóch punktów odniesienia:
- ogólnopolskiego - gdzie konkurencję stanowią trzy wiodące na polskim rynku gospodarki odpadami firmy, tj.
Remondis Sp. z o.o., Sita Polska Sp. z o.o., Veolia Usługi dla Środowiska S.A.,
- regionalnego - gdzie w poszczególnych obszarach geograficznych (głównie południowej Polsce) Emitent konkuruje
ze spółkami o zasięgu lokalnym. Obok regionalnych oddziałów spółki Remondis, Sita Polska i Veolia działają spółki o
zasięgu lokalnym, najczęściej z polskim kapitałem własnościowym.
Remondis Sp. z o.o. – jest operatorem na rynku gospodarki odpadami, oczyszczania ulic i dróg oraz gospodarki wodnościekowej. Spółka jest obecna w 35 miastach w Polsce. Remondis Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy
REMONDIS AG & Co. KG. Oprócz zbiórki, składowania i sortownia odpadów Grupa zajmuje się także produkcją paliw
alternatywnych z odpadów.
Sita Polska Sp. z o.o. – jest operatorem na rynku gospodarki odpadami (komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi) i
utrzymania czystości. Spółka jest obecna w 22 miastach w Polsce. Sita Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej
grupy Suez Environment w której francuski Gdf-Suez posiada 35,4% udziałów. W Polsce Sita Polska prowadzi następującą
działalność: zbiórkę, składowanie, sortowanie i kompostowanie odpadów oraz produkcję paliw alternatywnych z odpadów.
Veolia Usługi dla Środowiska S.A. – jest dostawcą usług z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. W jej
skład wchodzi aktualnie holding, 6 spółek i 4 oddziały, występując razem w 22 miastach w Polsce. Veolia Usługi dla
Środowiska jest częścią międzynarodowej Veolia Environmental Services (VES) - marki będącej światową referencją w
zakresie gospodarki odpadami i odzysku surowców.
Poniżej zaprezentowano listę konkurentów Emitenta, na rynku gospodarki odpadami i produkcji paliw alternatywnych w
południowej Polsce:
-

Sita Starol Sp. z o.o. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi zakład produkcji paliw alternatywnych w Chorzowie
uruchomiony przez Sita Starol Sp. z o.o. – spółkę zależną od Sita Polska Sp. z o.o.,

-

Sita Radom Sp. z o.o - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi zakład gospodarki odpadami przemysłowymi
produkującymi m.in. paliwa alternatywne z odpadów przemysłowych uruchomiony przez Sita Radom Sp. z o.o. –
spółkę zależną od Sita Polska Sp. z o.o.,

-

Remondis Sp. z o.o. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi zakład produkcji paliw alternatywnych w Górażdże
uruchomiony przez Remondis Sp. z o.o.

-

WPO Alba S.A. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi zakład produkcji paliw alternatywnych we Wrocławiu
uruchomiony w 2006 roku przez WPO Alba S.A., będące częścią Alba Group, międzynarodowej grupy zajmującej się
gospodarką odpadami.

-

Chemeko-System Sp. z o.o. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi instalacja do produkcji paliw alternatywnych
uruchomiona przez firmę Chemeko-System w miejscowości Rudna Wielka k. Wrocławia.
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-

PPU Prodrex Sp. z o.o. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi działalność związana z unieszkodliwianiem i
zbiórką odpadów prowadzona przez firmę PPU Prodrex z siedzibą w Rudołtowicach k. Bielska-Białej.

-

Cortex II Sp. z o.o. – konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi działalność związana z usuwaniem,
unieszkodliwianiem i utylizacją odpadów przemysłowych prowadzoną przez firmę Cortex II Sp. z o.o. w Czeladzi.

Poniżej zaprezentowano listę konkurentów Emitenta, na rynku spalania odpadów przemysłowych i medycznych w
południowej Polsce:
-

Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi spalarnia odpadów przemysłowych,
niebezpiecznych oraz medycznych Sarpi Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., będąca częścią międzynarodowej grupy
Veolia.

-

Eko-Top Sp. z o.o. - konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowi spalarnia odpadów przemysłowych Eko-Top Sp. z o.o.
zlokalizowana w Rzeszowie, będąca spółką, w której większościowymi udziałowcami są Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie.

-

Eco ABC Sp. z o.o. – konkurencję dla GK Mo-BRUK stanowią spalarnie odpadów w Bełchatowie, Opolu i Krakowie,
których właścicielem jest firma Eco ABC Sp. z o.o.

-

Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie Sp. z o.o. – konkurencje dla GK Mo-BRUK stanowi działalność ZUO w
Koninie polegająca na prowadzeniu spalarni oraz składowaniu odpadów.

-

Pozostała działalność konkurencyjna – na południu Polski oprócz komercyjnych spalarni śmieci funkcjonuje
kilkadziesiąt małych przyszpitalnych spalarni odpadów medycznych.

Jeżeli chodzi o działalność związaną z produkcją granulatu cementowego, to Emitent posiada w miejscowości Korzenna koło
Nowego Sącza zakład do przerobu odpadów niebezpiecznych na granulat cementowy. Według informacji posiadanych przez
Emitenta zakład ten jest jedynym takim obiektem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który ma technologię do
przerobu niemal każdego rodzaju odpadu niebezpiecznego na granulat. W związku z tym Emitent nie posiada w Polsce
istotnej konkurencji w zakresie usług na utylizację tego typu odpadów przeprowadzanej w procesie cementacji.
Jeżeli chodzi o działalność Emitenta związaną z budową dróg i nawierzchni betonowych, to konkurencją dla Mo-BRUK S.A.
są zarówno duże przedsiębiorstwa budowlane jak i małe spółki, działające na lokalnym rynku budowy dróg i nawierzchni
betonowych w województwie: małopolskim, śląskim i podkarpackim). Emitent koncentruje się głównie na lokalnych
przetargach na budowy dróg i nawierzchni betonowych, zlokalizowanych w wyżej wymienionych województwach.

6.2.3.3. Perspektywy rozwoju rynków, na których działa Grupa kapitałowa Emitenta
Działalność Mo-BRUK S.A. koncentruje się na rynku gospodarowania odpadami, czyli przyjmowaniu odpadów do utylizacji
lub dalszego ich zagospodarowania. Emitent ocenia ten rynek jako perspektywiczny. Taka ocena wynika z następujących
faktów:
- Polityka gospodarowania odpadami w Polsce zmierza do skłonienia wytwórców odpadów (firmy oraz osoby
indywidualne) do proekologicznych zachowań. Producenci odpadów stają się w coraz to większym stopniu zmuszeni
do płacenia wysokich opłat za produkowane odpady. Celem tej polityki jest systematyczne zmniejszanie
produkowanych w Polsce odpadów a także stworzenie odpowiednich warunków do ich ekonomicznego
zagospodarowania (recyklingu). W rezultacie, państwo polskie wzorem państw „zachodnich” zaczyna promować
recykling i odzysk a nie składowanie odpadów. Oznacza to, że firmy takie jak Mo-BRUK S.A. stoją przed szansą
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-

-

dynamicznego wzrostu. W Polsce obecnie wykorzystuje się zaledwie 8-9% wytwarzanych odpadów, podczas gdy w
krajach starej UE średnia wykorzystanych odpadów to 22%.
Nowe rozwiązania technologiczne pozwalają na ekologiczne zastosowanie coraz to szerszej grupy odpadów.
Ponadto, w ostatnim czasie coraz więcej firm przekonuje się do korzystania z paliwa alternatywnego wytwarzanego z
odpadów jako podstawowego surowca opałowego. Głównym powodem efektu substytucji odpadów względem
tradycyjnych paliw, takich jak węgiel czy biomasa, jest cena. Cena jednej tony paliwa alternatywnego jest dziś kilka
razy mniejsza przy tej samej kaloryczności w porównaniu do np. ceny węgla kamiennego.
Rozwój gospodarczy w Polsce wpływa na zmianę mentalności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. W
rezultacie rośnie liczba osób segregujących odpady, co przyczynia się do wzrostu znaczenia przemysłu
recyklingowego oraz odbioru społecznego firm z branży recyklingowej.

Istotne znaczenie dla rynku odpadów komunalnych ma Ustawa Prawo Ochrony Środowiska oraz korespondujące z tą
ustawą rozporządzenia oraz obwieszczenia, w tym Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 roku w
sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 - nakładające na składowiska tzw. opłatę
marszałkowską, którą składowiska są zobowiązane odprowadzać od każdej tony przyjętych odpadów na składowisko.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie tworzone projekty dalszych rozporządzeń zakładają systematyczny wzrost tej
opłaty w najbliższych latach, co w konsekwencji może istotnie przyczynić się do ograniczenia składowania odpadów i
wzrostu znaczenia działalności recyklingowej, prowadzonej przez takie firmy jak Mo-BRUK S.A.
W ocenie Emitenta obowiązujące i planowane do wdrożenia regulacje prawne w Polsce nakładają na samorządy obowiązek
ograniczenia składowania odpadów komunalnych, co oznacza, że w perspektywie najbliższych kilku lat powinien nastąpić
istotny wzrost popytu na usługi recyklingowe. Emitent pozytywnie ocenia zmiany zachodzące na rynku odpadów
komunalnych i dostrzega w tych zmianach szansę rynkową na umocnienie swojej pozycji konkurencyjnej.
Perspektywy rozwoju Emitenta w produkcji paliw alternatywnych
Perspektywy dla Mo-BRUK S.A. oraz rynku produkcji paliw alternatywnych są w ocenie Emitenta obiecujące. Pomimo, że
ilość odpadów wytwarzanych w przemyśle będzie w kolejnych latach ulegała nieznacznemu zmniejszeniu to prognozowana
ilość odpadów przeznaczonych do utylizacji i recyklingu będzie stale rosła. Mo-BRUK S.A. jest jednym z liderów pod
względem możliwości produkcyjnych paliwa alternatywnego. Emitent posiada obecnie techniczne moce produkcyjne w
Polsce na poziomie 160 tys. ton paliwa alternatywnego rocznie. Mo-BRUK S.A. posiada także przyznane dotacje z funduszy
unijnych na budowę kolejnych linii do produkcji paliwa alternatywnego.
Emitent jest także liderem technologicznym w produkcji paliw alternatywnych – opiera rozwój w tymże segmencie na
opracowywanych własnych innowacyjnych rozwiązaniach, które umożliwiają wytworzenie produktu o wyjątkowych walorach
użytkowych (paliwo alternatywne o kaloryczności 16-20 MJ/kg i cenie kilkukrotnie niższej od klasycznego paliwa, np. węgla
kamiennego), co stanowi istotną przewagę konkurencyjną nad podmiotami z branży oraz korzysta ze sprawdzonych
technologii światowych liderów.
Mo-BRUK S.A. funkcjonuje na południu Polski. Jest to obszar generujący większość odpadów przemysłowych wytwarzanych
w Polsce. W tak uprzemysłowionym regionie zlokalizowana jest większość cementowni, które są głównymi odbiorcami
paliwa alternatywnego od Mo-BRUK S.A.
Czynnikiem hamującym rozwój tego segmentu rynku jest skala dostaw odpadów i ich forma. Cementownie przyjmują paliwo
wyprodukowane z odpadów w dużych ilościach, które są jednorodne oraz o odpowiedniej jakości. Wynika to z konieczności
utrzymywania stałych parametrów pracy pieców w cementowniach. Jedynie duże zakłady przetwórstwa odpadów
przemysłowych na paliwo alternatywne posiadające duże możliwości produkcyjne są w stanie być atrakcyjnymi partnerami
dla cementowni. Takim właśnie partnerem jest Mo-BRUK S.A.
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Perspektywy rozwoju Emitenta w spalaniu odpadów
Polska to szósty największy wytwórca odpadów w Unii Europejskiej, a główną metodą zagospodarowania odpadów w
naszym kraju jest ich składowanie. Ponad 78% masy wytworzonych w 2009 roku odpadów komunalnych, zostało
zdeponowane na wysypiskach śmieci. Recyklingowi poddane zostało 14%, kompostowaniu i innym procesom 7%, a
termicznemu przekształcaniu tj. spalaniu z odzyskiem energii zaledwie 1% strumienia masy odpadów komunalnych
wytworzonych w 2009 roku. W przypadku odpadów przemysłowych, które stanowią 90% całkowitej ilości odpadów
powstających w Polsce, jest to zdecydowanie szerszy rynek do zagospodarowania. Emitent ma bardzo dogodną pozycję
konkurencyjną, posiadając w swojej Grupie Kapitałowej spalarnię odpadów przemysłowych i medycznych. W ocenie
Emitenta pozycja Mo-BRUK S.A. w rynku spalania odpadów, pomimo zwiększającej się liczby spalarni nie będzie
zagrożona. W Polsce w najbliższych 10 latach planuje się wybudowanie i uruchomienie kilkunastu spalarni odpadów
komunalnych. Nie są znane natomiast plany budowy spalarni odpadów przemysłowych i medycznych, którą posiada MoBRUK S.A. Spalanie odpadów jest powszechnie przyjętą metodą redukcji odpadów w „krajach zachodnich”, przede
wszystkim w Szwajcarii, Danii, Szwecji, Francji oraz Niemczech. Pozycję Emitenta w segmencie spalania odpadów
dodatkowo wzmacniają poniższe informacje:
- Spalarnia Raf-Ekologia Sp. z o.o. będąca w posiadaniu Emitenta jest jedną z niewielu istniejących na rynku spalarni
odpadów przemysłowych i medycznych.
- Dobra lokalizacja spalarni Raf-Ekologia Sp. z o.o. (w obrębie dużych ośrodków przemysłowych) gwarantuje dostawy
odpadów do spalania.
Perspektywy rozwoju Emitenta w składowaniu odpadów
Emitent posiada w swoich strukturach składowisko odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne o powierzchni 4
hektarów, zlokalizowane w Wałbrzychu. Prowadzone składowisko posiada Pozwolenie Zintegrowane Wojewody
Dolnośląskiego wydane na okres od 2007 do 2017 roku. Po wypełnieniu wszystkich kwater odpadami Emitent będzie
zobowiązany do rekultywacji prowadzonego składowiska odpadów. W związku z tym zostanie on obciążony kosztami
związanymi z rekultywacją składowiska w Wałbrzychu. Emitent nie posiada istotnych przewag konkurencyjnych związanych
z prowadzoną działalnością składowania odpadów. Budowa nowych składowisk odpadów budzi duży opór i niezadowolenie
społeczne. Zgodnie z polityką gospodarowania odpadami, w całej Unii Europejskiej ilość składowisk ma być
minimalizowana, a wszystkie odpady mają podlegać powtórnemu przetworzeniu. Z powodu ograniczonej ilości i dostępności
powierzchni, jak również na skutek narzuconych przez Unię Europejską restrykcji w perspektywie kilku najbliższych lat może
nastąpić znaczący wzrost cen odbioru i składowania odpadów. W przypadku nie spełniania norm wspólnotowych przez
składowiska – będą one zamykane. Ponadto w przypadku składowania konieczne jest wykonanie procedur,
potwierdzających, że odpady nie nadają się do recyklingu, bądź odzysku. Z powodów wspomnianych powyżej, Emitent
przewiduje stopniowe ograniczanie działalności składowiska w Wałbrzychu. W perspektywie 6 lat (tj. do 2017 roku) Emitent
zamierza wyłączyć z funkcjonowania składowisko, którym zarządza w Wałbrzychu, gdyż na mocy pozwolenia jej
funkcjonowanie jest ważne do 27.07.2017 roku. Co więcej, Emitent odnotował wyraźny spadek średniej ceny za
składowanie, który z 251,83 zł w 2008 roku spadł do 139,37 złotych w 2010. Emitent, zgodnie ze swoją strategią rozwoju
przy stopniowym wygaszaniu działalności związanej ze składowaniem odpadów rozwija produkcję paliw alternatywnych.
Perspektywy rozwoju Emitenta w produkcji granulatu cementowego i budowie nawierzchni i dróg betonowych
Perspektywy dla segmentu produkcji granulatu cementowego i budowy nawierzchni i dróg betonowych są na tle prognoz
branży budowy dróg według Emitenta przyszłościowe. Coraz częściej można zaobserwować w Polsce trend myślenia
długoterminowego charakteryzującego się tym, że inwestorzy (np. samorządy) przestają szukać tanich, a w dłuższym
horyzoncie czasowym kosztowych rozwiązań. Budowa dróg lub nawierzchni betonowych wymaga początkowo większych
nakładów finansowych (nawierzchnie te są o ok. 15-20% droższe od tradycyjnych nawierzchni asfaltowych), ale podczas
eksploatacji wyższe koszty poniesione na etapie budowy szybko się zwracają. Podstawowym wyznacznikiem jest także
trwałość nawierzchni betonowej, która jest niemal trzykrotnie większa niż w przypadku nawierzchni asfaltowej.
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Mo-BRUK S.A. w 2010 roku niemal potroił przychody w segmencie budowy dróg i nawierzchni betonowych względem roku
2007. Pozycja Emitenta oraz rozwój segmentu tej działalności potwierdzają następujące fakty:
- Dziesięcioletnie doświadczenie Emitenta przy budowie betonowych dróg, które poświadczone jest wybudowaniem
ponad 200 kilometrów dróg lokalnych.
- Emitent posiada nowoczesny park maszynowy, który zapewnia najwyższą jakość budowanych dróg. Emitent w
swoim parku maszynowym posiada rozściełacz do betonu firmy Fenisher, który umożliwia wykonywanie daszkowego
spadku nawierzchni drogowych, teksturowanie nawierzchni (gwarantuje wysoki poziom przyczepności pojazdów)
oraz rozkładanie i wibrowanie nawierzchni betonowej. Dzięki tej inwestycji Emitent jest w stanie również budować
nawierzchnie lotniskowe.
- Mo-BRUK S.A. wykorzystuje w produkcji betonu oraz w budowie nawierzchni betonowych wybrane kategorie
odpadów, w tym odpady niebezpieczne, dzięki temu Emitent jest w stanie odbierać i utylizować tego typu odpady.
- Emitent zajmuje pozycję lidera w regionie nowosądeckim. Wysokie koszty transportu z odległych miejscowości
ograniczają napływ konkurencji.
- Używanie granulatu cementowego do budowy dróg betonowych pozwala na zoptymalizowanie kosztów budowy tych
dróg oraz składanie przez Emitenta konkurencyjnych ofert cenowych w przetargach na budowę nawierzchni i dróg
betonowych.
- Emitent posiada własne złoża kruszyw, które odzyskuje w procesie przerobu odpadów niebezpiecznych.

6.3. Czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta

30 maja 2011 roku w wyniku zdarzenia losowego doszło do zapalenia się dostarczonych do oddziału Mo-BRUK S.A. w
Wałbrzychu odpadów. Zaistniałe zdarzenie nie spowodowało negatywnych skutków dla środowiska. Ogień został
opanowany w ciągu 90 minut przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, natomiast prace porządkowe trwały około
czterech godzin. Zdarzenie miało bardzo ograniczony zasięg na działalność Emitenta. Mo-BRUK S.A. szacuje, że straty i
koszty związane ze zdarzeniem poniesione przez Emitenta były nieistotne z punktu widzenia działalności Grupy Kapitałowej
Emitenta.
Wśród pozostałych czynników nadzwyczajnych, mających wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki finansowe w
okresach. Za które przedstawione są informacje finansowe wymienić należy zdaniem Zarządu Emitenta przede wszystkim
spowolnienie gospodarcze w latach 2008-2009 wywołane kryzysem na rynkach finansowych. Zauważyć jednak należy, iż
Grupa Kapitałowa Emitenta mimo występowania niekorzystnych czynników zewnętrznych systematycznie się rozwijała,
zwiększając wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
Zarządowi Emitenta nie są znane inne czynniki nadzwyczajne, które miały wpływ na informacje podane w punkcie 6.1 i 6.2
Części Rejestracyjnej niniejszego Prospektu Emisyjnego.

6.4. Uzależnienie Emitenta od patentów i licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od
nowych procesów produkcyjnych
6.4.1. Uzależnienie od patentów, licencji lub zezwoleń
Emitent w zakresie swojej działalności korzysta z następujących patentów i licencji:
1) Licencja na patent pt. „Sposób oczyszczania stężonych ścieków przemysłowych, zwłaszcza ścieków opornych na
biodegradację” z prawem ochronnym nr 198693 od dnia 27 czerwca 2001 roku,
2) Udział wynoszący 20% w prawie własności do patentu pt. „Sposób wytwarzania paliwa stałego” z prawem ochronnym
nr 187717 od dnia 11 marca 2004 roku.
Umowy, na podstawie których Emitent nabył w/w prawa zostały szczegółowo opisane w pkt. 22 Części Rejestracyjnej
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Prospektu. Ponadto, w dniu 8 sierpnia 2011 roku Emitent złożył do Urzędu Patentowego wniosek o udzielenie patentu na
wynalazek pn. „Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa” w zakresie granulatu cementowego produkowanego przez
Emitenta. Zgłoszenie oznaczono numerem P.395903. Emitent opracowuje także wniosek o udzielenie patentu na wynalazek
w zakresie metody podsuszania paliw alternatywnych. Emitent szacuje, że zakończenie prac nad wnioskiem oraz jego
złożenie do Urzędu Patentowego nastąpi w I kwartale 2012 roku.
Emitent korzysta z następujących zezwoleń, które są wymagane w normalnej działalności Emitenta:
1) Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji odzysku odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wydane
przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2004 roku, znak: ŚR.MGó.6663/1/03, zmienione Decyzją z dnia 6
stycznia 2010 roku znak SW.II.2.PK.7673-4/09,
2) Decyzja Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku, znak: ORL.I.7644-6-8/08 zezwalająca na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych poza instalacjami i urządzeniami,
3) Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji o nazwie Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne o zdolności przyjmowania odpadów ponad 10 Mg na dobę z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz instalacji o nazwie Zakład Recyclingu Odpadów w zakresie odzysku
odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10Mg na dobę, wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego
w dniu 27 lipca 2007 roku, znak: SR.IV.66/9/W63/5/06/07, zmienione decyzją z dnia 11 czerwca 2010 roku znak DMS.V.7650-78/170-III/09,
4) Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji służącej do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania odpadów
niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego w dniu 11 kwietnia 2008 roku, znak: OWŚ.VII.7650-10/2008, zmienione decyzją z dnia 17 czerwca
2010 roku OWŚ.VII.7651-8/2010,
5) Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne, wydana przez Starostę Nowosądeckiego w dniu 4 kwietnia 2008 roku, znak: ORL.I.7644-69/08 z późn. zm.,
6) Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie, wydane przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 2 października
2006 roku, znak: ŚR.IV-6618-23/1/06, zmienione decyzją z dnia 31 maja 2010 roku znak RS.VI.RD.7660/27-9/09.
W/w zezwolenia zostały szerzej opisane w pkt. 11.4 Części Rejestracyjnej Prospektu.
Emitent posiada następujące certyfikaty:
1) ISO 9001:2000 obejmujący odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój technologii
w tym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych, odpadów, wód i ścieków, produkcja betonu zwykłego oraz
granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów,
2) ISO 14001:2004 obejmujący odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój
technologii w tym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych, odpadów, wód i ścieków, produkcja betonu zwykłego
oraz granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów,
3) certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań normy PN-EN ISO/IEC
17025:2005; akredytowana działalność obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie paliw
alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego, wód i ścieków.
Emitent prowadzi również prace badawcze nad Carbomix-em oraz podsadzką hydrauliczną a ponadto rozpoczął prace nad
budową Centrum Badawczo – Rozwojowego (B+R). Opis w/w prac badawczych został zaprezentowany w pkt. 11.1 Części
Rejestracyjnej Prospektu.

6.4.2. Istotne umowy zawierane w normalnym toku działalności Emitenta
W ocenie Emitenta w jego działalności nie występują uzależnienia Emitenta od konkretnych umów (przemysłowych,
handlowych lub finansowych) zawartych w normalnym toku działalności, jednakże dla zobrazowania działalności Emitenta
poniżej wskazano istotne umowy zawarte przez Emitenta w normalnym toku działalności. Zestawienie i opisy innych niż
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zawierane w normalnym toku działalności, istotnych dla Emitenta umów, zawiera punkt 22 Części Rejestracyjnej Prospektu.
Umowy wskazane poniżej zakwalifikowane zostały jako istotne ze względu na wartość przekraczającą 10% kapitałów
własnych Emitenta lub ze względu na kryterium znaczenia danej umowy dla prowadzonej przez Emitenta działalności. W
działalności spółek zależnych Emitenta nie występują umowy istotne (znaczące) z punktu widzenia działalności lub
rentowności Emitenta. W punkcie 6.4.2.8. poniżej podano wysokość transakcji zawieranych przez spółkę zależną Emitenta
Raf-Ekologia Sp. z o.o. z jej głównymi dostawcami i odbiorcami.

6.4.2.1. Umowy z dostawcami paliw płynnych
Emitent posiada zawarte długoterminowe umowy na dostawę paliw płynnych. Głównymi dostawcami paliw płynnych do
Emitenta są: ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o., LOTOS PALIWA Sp. z o.o. oraz GAS TRADING Sp. z o.o. Ewentualne
wypowiedzenie umów przez dostawców paliw płynnych mogłoby wpłynąć na spadek osiąganych przez Emitenta przychodów
z tytułu handlu paliwami na posiadanych stacjach benzynowych oraz na chwilowy wzrost kosztów transportowych, w wyniku
konieczności zakupu paliw z rynku detalicznego. Poniżej zaprezentowane zostały opisy istotnych umów zawartych przez
Emitenta z dostawcami paliw płynnych, w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności. W punkcie 6.4.2.3.
przedstawiona została wartość transakcji z głównymi dostawcami Emitenta, w tym także z w/w dostawcami.
Ogólna Umowa sprzedaży nr 307/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku z Orlen Petro Zachód
Strony Umowy
- ORLEN Petro Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Dostawca)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Odbiorca,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Na podstawie Umowy Strony zobowiązały się do współpracy polegającej na sprzedaży i dostawie paliw przez Dostawcę oraz
na zakupie i odbiorze paliw przez Odbiorcę na podstawie zamówień składanych przez Odbiorcę.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż w przypadku wystąpienia po stronie Dostawcy trudności w realizacji dostawy dla Odbiorcy co do ilości lub
asortymentu zamówionego paliwa, Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Odbiorcę. Dostawca nie ponosi
odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminową realizację sprzedaży, która spowodowana została okolicznościami
siły wyższej.
W sprzedaży stosowane są ceny zbytu obowiązujące w dniu wydania towaru, a zmiana cen zbytu może nastąpić wyłącznie
w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmian obciążeń podatkowo – akcyzowych. Zgodnie z umową, w
przypadku nie dotrzymania terminu zapłaty Dostawca ma prawo wstrzymać następne dostawy produktów do momentu
uregulowania przez Odbiorcę zobowiązań finansowych lub zastosować rygor przedpłaty, w wysokości gwarantującej spłatę
zobowiązań Odbiorcy. Ponadto Strony zgodnie ustaliły, że do momentu dokonania zapłaty należności produkty będące
przedmiotem dostawy pozostają własnością Dostawcy i ma on również prawo do odbioru zakupionych produktów od
Odbiorcy. Strony ustaliły limit sprzedanego paliwa, do czasu uregulowania należności, do wysokości 50.000,00 zł brutto.
Ponadto w celu zabezpieczenia wierzytelności Dostawcy wynikających z Umowy Odbiorca wystawił weksel własny in blanco
wraz z deklaracją wekslową.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron za uprzednim
jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Ponadto umowa stanowi, że Dostawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia podejmowania przez Odbiorcę lub wszczęcia w stosunku do niego
postępowania upadłościowego lub naprawczego, bądź też w przypadku uzyskania informacji o trudnej sytuacji finansowej
Odbiorcy. Rozwiązanie Umowy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Stron powstałe przed dniem rozwiązania Umowy, z
zastrzeżeniem że wzajemne należności i zobowiązania finansowe stron stają się natychmiast wymagalne. Odbiorca
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zobowiązał się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji wynikających ze współpracy a mogących narazić na straty
Dostawcę. Umowa nadal obowiązuje.
Umowa z dnia 21 kwietnia 2008 roku z Lotos Paliwa
Strony Umowy
- LOTOS Paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej: Sprzedający)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kupujący,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Na podstawie Umowy Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży Kupującemu benzyny bezołowiowej UNL95, benzyny
bezołowiowej UNL98, oleju napędowego (dalej: Produkty).
Istotne postanowienia Umowy
Strony postanowiły, że produkt będzie odbierany przez Kupującego autocysterną z magazynu produktów. Termin, ilość,
sposób i miejsce odbioru Kupujący zobowiązał się uzgodnić ze Sprzedającym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Umowa stanowi również, że w przypadku niezgodności ilości przyjętego produktu przewożonego autocysterną z
dokumentem magazynowym sporządzony zostanie protokół różnic i taki protokół będzie stanowił podstawę do rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji. Natomiast reklamacje zarzucające nieodpowiednią jakość sprzedawanego produktu
przewożonego autocysterną powinny być zgłaszane sprzedającemu w terminie 2 dni roboczych od dnia wydania produktu
przez Kupującego, a w przypadku sporu co do jakości produktu, strony poddadzą jego rozstrzygnięcie analizie niezależnego
laboratorium, przy czym koszty analizy poniesie Strona, na niekorzyść której zostanie wydane orzeczenie. Orzeczenie
niezależnego laboratorium Strony uznają za wiążące w zakresie dotyczącym badanego materiału.
Sprzedaż produktów jest dokonywana w oparciu plany zamówień składane przez Kupującego i zaakceptowane przez
Sprzedającego, przy czym objętość produktów zakupionych w danym miesiącu będzie mogła być większa lub mniejsza o nie
więcej niż 10% w stosunku do objętości wskazanej w planie. Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje do odbioru objętości
produktów zgodnie z planem z zastosowaniem ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia objętości, Kupujący ma prawo
wystąpić z wezwaniem do Sprzedającego o zapłatę kary umownej za udokumentowany brak produktów do wydania w
kwocie stanowiącej 20,00 zł za każdy m3 objętości, które z tego powodu nie zostały wydane Kupującemu. W przypadku
chęci odbioru przez Kupującego powyżej objętości, o której mowa powyżej, Sprzedający może odmówić wydania produktu,
co nie uprawnia Kupującego do żądania zapłaty kary umownej. Ponadto jeżeli w danym miesiącu Kupujący kupi od
Sprzedającego poniżej 90% objętości wynikających ze złożonego planu, to wówczas Sprzedający, w terminie do ostatniego
dnia roboczego następnego miesiąca, ma prawo wystąpić na piśmie z wezwaniem do Kupującego o zapłatę kary umownej z
tytułu nie odebrania przez Kupującego objętości zgodnie ze złożonym planem, w wysokości 20,00 zł za każdy m3 różnicy
pomiędzy objętością zakupioną rzeczywiście od Sprzedającego, a 90% objętości podanego w planie. Jednocześnie, jeżeli w
danym miesiącu Sprzedający wyda Kupującemu poniżej 90% objętości produktów a wynikającego ze złożonego planu,
wówczas Kupujący w terminie do ostatniego dnia roboczego następnego miesiąca, będzie miał prawo wystąpić na piśmie z
wezwaniem do Sprzedającego o zapłatę kary umownej z tytułu nie odebrania objętości zgodnie ze złożonym planem, w
wysokości 20,00 zł za każdy m3 różnicy pomiędzy objętością wydaną rzeczywiście przez Sprzedającego, a 90% objętości
podanej w planie.
Umowa stanowi, iż Kupującemu nie przysługuje uprawnienie do występowania do Sprzedającego o zapłatę kary umownej
lub żądania jakichkolwiek odszkodowań, zwrotu wydatków, rekompensat, w sytuacji, gdy nie wydanie przez Sprzedającego
Kupującemu produktu było uzasadnione wstrzymaniem dostaw przez Sprzedającego, w szczególności w przypadku:
nieterminowych płatności faktur,
wygaśnięcia lub zmniejszenia wartości udzielonych zabezpieczeń,
wszczęcia w stosunku do Kupującego postępowania upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego,
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uniemożliwienia lub utrudnienia przez Kupującego dostaw paliwa,
braku produktu występującego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego lub w wypadku wprowadzenia przez organy
publiczne ograniczeń, zakazów, lub nakazów w obrocie produktami lub jego magazynowaniu,
wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy.

W w/w przypadkach, Sprzedający, niezależnie od możliwości rozwiązania Umowy, będzie miał prawo do odmowy
podpisania z Kupującym rocznego planu zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie będzie składał planów zamówień lub
nie zostaną one zaakceptowane przez Sprzedającego, Sprzedający nie gwarantuje Kupującemu dostępności produktu oraz
zastrzega sobie prawo do wydawania produktu Kupującemu po złożeniu przez niego zamówienia w ilościach i na zasadach
ustalonych przez siebie, wówczas zasady opisane powyżej, nie mają zastosowania. Strony ustaliły cenę za paliwa wg.
ogólnie dostępnego cennika produktów Grupy Lotos S.A. pomniejszoną o ustalone przez Strony upusty promocyjne, w
ustalonym przez siebie okresie i wysokości. Na zabezpieczenie już istniejących lub mogących powstać w przyszłości
wierzytelności za pobrany produkt, Kupujący ustanowił zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco wystawionego i
poręczonego według wskazań Sprzedającego. Koszty ustanowienia zabezpieczenia poniósł Kupujący. Umowa stanowi, że w
przypadku niedotrzymania terminów płatności faktur, lub ewentualnych not odsetkowych, Sprzedający może ograniczyć lub
wstrzymać sprzedaż produktów.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie lub
wypowiedziana z zachowaniem 3- miesięcznego terminu wypowiedzenia. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę ze
skutkiem natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia jakiegokolwiek postanowienia
Umowy przez Kupującego, w szczególności w wypadku opóźnienia z zapłatą faktur lub not odsetkowych. Umowa nadal
obowiązuje.
Umowa z GAS TRADING
Strony Umowy
- GAS TRADING Podkarpacie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy (dalej: Dostawca)
- Mo – BRUK Spółka Akcyjna (dalej: Odbiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa przez Dostawcę gazu LPG do stacji paliw Emitenta.
Istotne postanowienia
Współpraca odbywa się na zasadzie bieżących zamówień, natomiast dostawy gazu rozliczane są na podstawie dokumentu
WZ wystawianego i przekazywanego każdorazowo po dokonanej dostawie przez kierowcę Dostawcy pracownikowi stacji
Emitenta. Dokument WZ zawiera m.in. dane o ilości dostarczonego gazu. Umowa nadal obowiązuje.
6.4.2.2. Umowy z dostawcami pozostałych produktów/usług
Poniżej zaprezentowane zostały opisy istotnych umów zawartych przez Emitenta z dostawcami innych produktów/usług, w
ramach prowadzonej przez Emitenta działalności, natomiast w pkt. 6.4.2.3. przedstawiona została wartość transakcji z w/w
dostawcami.
Umowa z Lafarge Cement
Strony Umowy
- Lafarge Cement Spółka Akcyjna z siedzibą w Małogoszczu (dalej: Dostawca)
- Mo – BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Odbiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
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Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa Emitentowi cementu (dalej: Produkt) przez Dostawcę.
Istotne postanowienia
Współpraca odbywa się na zasadzie bieżących zamówień, natomiast dostawy Produktu rozliczane są na podstawie Faktur
Vat wystawianych każdorazowo przez Dostawcę, po zrealizowaniu danego zamówienia. Umowa nadal obowiązuje.
Umowa z Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Strony Umowy
- Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa z siedzibą w Nowym Sączu (dalej: Dostawca)
- Mo – BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Odbiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest sprzedaż i dostawa Emitentowi surowców kamiennych (dalej: Produkt) przez Dostawcę.
Istotne postanowienia Umowy
Współpraca odbywa się na zasadzie bieżących zamówień wysyłanych przez Emitenta w styczniu danego roku,
obejmujących zamówienie na dany rok, przy czym w przypadku większego zapotrzebowania Produktu, niż ilość określona w
zamówieniu, Emitent składa dodatkowe zamówienie. Zamówienia realizowane są przez kilka miesięcy. Dostawy Produktu
rozliczane są na podstawie Faktur Vat wystawianych każdorazowo przez Dostawcę, po zrealizowaniu danego zamówienia.
Umowa nadal obowiązuje.
Umowa kompleksowa nr 0303180 sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji z dnia 24 kwietnia
2008 roku
Strony Umowy
- Rzeszowski Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie (obecnie PGE Obrót S.A., dalej: Dostawca)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Odbiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji
energii elektrycznej.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z Umową Odbiorca zobowiązał się m.in. do:
pobierania mocy i energii elektrycznej z miejsc dostarczania, określonych w Umowie i zgodnie z jej postanowieniami,
utrzymania wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami określonymi
w przepisach,
zabezpieczenia przed utratą lub uszkodzeniem układu pomiarowo - rozliczeniowego oraz plomb,
niezwłocznego poinformowania Dostawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo
rozliczeniowym i innych okolicznościach mających wpływ na możliwość niewłaściwego rozliczania za energię
elektryczną,
zastosowania się do ograniczeń w dostawie energii elektrycznej, przy czym za ewentualne szkody wynikłe z
wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej Dostawca nie ponosi odpowiedzialności,
stosowania urządzeń nie wprowadzających zakłóceń w pracy sieci elektroenergetycznej operatora systemu
dystrybucyjnego (OSD) lub instalacji innych odbiorców oraz używania urządzeń elektroenergetycznych w sposób nie
zagrażający bezpieczeństwu ludzi i urządzeń,
zabezpieczenia w sposób uniemożliwiający utratę, uszkodzenie układu pomiarowo rozliczeniowego, systemu
pomiarowo – rozliczeniowego i zabezpieczenia głównego, przy czym działania pracowników Odbiorcy, lub osób,
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którymi się posługuje obciążają Odbiorcę, a w przypadku stwierdzenia dokonania manipulacji w układzie pomiarowo
rozliczeniowym Odbiorca ponosi opłaty na rzecz OSD określone w stosownej taryfie.
W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia układu pomiarowo – rozliczeniowego lub systemu pomiarowo –
rozliczeniowego, Odbiorca ponosi koszty zakupu i zainstalowania tego układu.
W Umowie określono szczegółowo, jakie opłaty ponosi Odbiorca za świadczone usługi, przy czym rozliczenie usługi
następuje w okresach miesięcznych. Odbiorcy przysługuje prawo reklamacji co do naliczonych należności, przy czym
zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku uregulowania należności.
OSD ma prawo wstrzymania dostarczania energii elektrycznej w przypadku:
gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie
zagrożenie życia, zdrowia albo środowiska lub nastąpił nielegalny pobór energii elektrycznej w tym z całkowitym lub
częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego, poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na
zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo – rozliczeniowy,
Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie
terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia
dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,
w razie nie wyrażenia zgody przez Odbiorcę na zmianę Umowy w związku ze zmianą technicznych i ekonomicznych
warunków dostawy, z zastrzeżeniem, że Odbiorca może odstąpić od wstrzymania dostarczania energii po spełnieniu
przez Odbiorcę następujących warunków:
udzielenia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy w postaci
nieodwołanej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczenia, zastawu rejestrowego lub
hipoteki,
wysokość zabezpieczenia powinna obejmować m.in. kwotę wymagalnych zobowiązań Odbiorcy,
w terminie dwutygodniowym od dnia powiadomienia Odbiorca winien dokonać wszelkich przepisanych prawem
czynności związanych z ustanowieniem zabezpieczenia,
koszty ustanowienia zabezpieczenia w pełni obciążają Odbiorcę,
a w razie bezskutecznego upływu terminu OSD dokonuje wstrzymania dostarczania energii.
Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru energii elektrycznej, bez wypowiedzenia Umowy nie zwalnia go z obowiązku uiszczania
na rzecz Dostawcy opłat wynikających z obowiązujących taryf, ustalanych przez Dostawcę oraz OSD. Umowa została
zawarta na czas nieokreślony.
Umowa może zostać wypowiedziana:
na piśmie pod rygorem nieważności w terminie do 30 września ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego, z
zastrzeżeniem punktu poniższego,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Umowy, w tym o zmianie cen za energię elektryczną i
stawek opłat, z zachowaniem 30 - dniowego okresu wypowiedzenia.
Dostawca może rozwiązać Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadkach:
w których Dostawca może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej,
gdy Odbiorca naruszył pozostałe warunki Umowy,
utraty przez Odbiorcę prawa do lokalu (obiektu), do którego dostarczana jest energia,
w razie niewyrażenia zgody na zmianę Umowy w związku ze zmianą technicznych i ekonomicznych warunków
dostawy energii elektrycznej,
koniecznością zmiany warunków przyłączenia Odbiorcy.
Rozwiązanie umowy w ciągu roku kalendarzowego skutkującej zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej, na drodze
porozumienia stron, za wypowiedzeniem bądź bez zachowania terminu wypowiedzenia, nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku
opłaty za moc umowną zamówioną przez Odbiorcę do końca roku kalendarzowego. Rozwiązanie Umowy skutkujące
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zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej powoduje zdjęcie układu pomiarowo rozliczeniowego przez OSD, przy czym
w tym przypadku Odbiorca zobowiązany jest do wydania układu pomiarowo – rozliczeniowego, będącego własnością OSD,
w dniu przez OSD wyznaczonym. Umowa nadal obowiązuje.
6.4.2.3. Wartość transakcji z głównymi dostawcami Emitenta
Poniżej przedstawiona została wartość transakcji z dostawcami paliw płynnych oraz dostawcami innych produktów/usług, w
ramach prowadzonej przez Emitenta działalności, ze wskazaniem wartości transakcji w poszczególnych latach oraz ze
wskazaniem szacunkowego udziału w obrocie (%).
Tabela 40: Wartość transakcji z głównymi dostawcami paliw płynnych i innych produktów
Łączna wartość transakcji
brutto (w tys. zł)

Nazwa dostawcy

Szacunkowy udział w
obrocie (%)

2008
Dostawcy paliw płynnych
ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o.

225

1,18

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

5 141

27,02

GAS TRADING Sp. z o.o.

677

3,56

Pozostali

107

0,56

Dostawcy pozostałych produktów/usług
PGE OBRÓT S.A.
Lafarge Cement S.A.
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Pozostali

356

1,87

1 413

7,43

352

1,85

10 757

56,53

2009
Dostawcy paliw płynnych
ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o.

528

2,74

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

5 515

28,66

GAS TRADING Sp. z o.o.

794

4,13

415

2,16

Pozostali

Dostawcy pozostałych produktów/usług
PGE OBRÓT S.A.

1 089

5,66

Lafarge Cement S.A.

1 415

7,35

531

2,76

8 954

46,54

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Pozostali
2010

Dostawcy paliw płynnych
ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o.

607

2,65

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

5 974

26,13

GAS TRADING Sp. z o.o.

1 092

4,78

Pozostali

1 300

5,69

Dostawcy pozostałych produktów/usług
PGE OBRÓT S.A.
Lafarge Cement S.A.
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Pozostali

869

3,8

1 712

7,48

587

2,57

10 724

46,90

2011
Dostawcy paliw płynnych
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ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o.

727

2,54

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

7 692

26,82

GAS TRADING Sp. z o.o.

1 211

4,22

802

2,80

Pozostali

Dostawcy pozostałych produktów/usług
PGE OBRÓT S.A.

1 217

4,20

Lafarge Cement S.A.

1 569

5,47

524

1,83

14 941

52,09

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa
Pozostali

Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Dostawcy paliw płynnych
ORLEN Petro Zachód Sp. z o.o.

65

4,77

LOTOS PALIWA Sp. z o.o.

378

27,73

GAS TRADING Sp. z o.o.

92

6,75

Pozostali

57

4,18

Dostawcy pozostałych produktów/usług
PGE OBRÓT S.A.

0

-

Lafarge Cement S.A.

22

1,61

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa

0

-

749

54,95

Pozostali

Źródło: Emitent
6.4.2.4. Umowy z odbiorcami paliw alternatywnych
Emitent posiada podpisane długoterminowe umowy handlowe z cementowniami, które są głównymi odbiorcami paliw
alternatywnych wytwarzanych przez Mo-BRUK S.A. Partnerzy handlowi Emitenta są największymi podmiotami
produkującymi cement w Polsce (Grupa Ożarów S.A., Grupa Ożarów S.A. - Cementownia „Rejowiec”, Górażdże Cement
S.A., Cemex Polska Sp. z o.o.). Problemy z utrzymaniem terminowości dostaw czy niższa jakość sprzedawanego produktu
może być przyczyną wypowiedzenia umowy przez kontrahenta. W związku z faktem, iż są to klienci o dużym znaczeniu dla
Emitenta – wypowiedzenie którejkolwiek z tych umów mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta.
Poniżej podano wykaz umów handlowych z cementowniami wraz z ich opisem.
Umowa z dnia 6 maja 2011 roku z Cemex Polska
Strony Umowy
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Dostawca, Emitent)
- CEMEX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (obecnie: CEMEX Polska S.A.,
dalej: Odbiorca)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa odpadów o kodzie EAK 191210 na rzecz Odbiorcy, na teren cementowni Rudniki gdzie
Odbiorca zgodnie ze stosownymi pozwoleniami użyje je jako paliwo w procesie wypału klinkieru. Umowa stanowi, że w
przypadku przygotowania paliwa z odpadów notyfikowanych umowa obowiązuje z zastrzeżeniem urzędowej notyfikacji oraz
decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska udzielonej Dostawcy, ponadto obowiązują regulacje
EWG 259/93.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Dostawca do końca 2011 roku dostarczy do Odbiorcy łącznie 3200 ton odpadów o
kodzie EAK 191210 jako paliw alternatywnych w ilościach dobowych, określonych przez Odbiorcę, jednocześnie Odbiorca
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może zwrócić się do Dostawcy o zwiększenie ilości dostarczanych paliw ponad ustalone wielkości. Strony uzgodniły
wynagrodzenie za 1 tonę paliwa lekkiego oraz, że płatności będą realizowane na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Dostawcę w oparciu o dokumenty przewozowe oraz wyniki ważenia dostarczanych paliw alternatywnych na wagach
Odbiorcy. Odbiorca będzie dokonywał płatności w formie przelewów bankowych na konto Dostawcy podane na fakturze w
terminie 90 dni liczonych od daty otrzymania faktury. Umowa stanowi również, iż jeżeli w dostarczonym materiale będą się
znajdowały zanieczyszczenia oraz jeśli wyniki analizy chemicznej wykonanej na zlecenie Odbiorcy potwierdzą odstępstwa
od parametrów wskazanych w Umowie, całość dostawy zostanie odesłana z powrotem do Dostawcy na jego koszt,
natomiast jeśli na podstawie analizy Odbiorca uzyska wynik wartości opałowej mniejszy niż 19 MJ/Mg zmieni się cena za 1
Mg takiego paliwa na korzyść Odbiorcy, za każde rozpoczęte 2 MJ/Mg mniejszej wartości opałowej, a jeśli zawartość wody
w dostarczonych paliwach będzie powyżej 20%, zmienia się cena za 1 Mg takiego paliwa na korzyść Odbiorcy za każde
rozpoczęte 5% wody wyższej od 20%. Jednocześnie, jeśli wyniki analizy chemicznej wykonanej na zlecenie Odbiorcy
potwierdzą odstępstwa od parametrów wskazanych w Umowie, co spowoduje udokumentowane zakłócenia procesu
produkcyjnego, Odbiorca ma prawo żądać od Dostawcy pokrycia strat spowodowanych niewłaściwym składem chemicznym
dostarczanych przez niego paliw alternatywnych.
Strony zobowiązały się informować o planowanych przestojach urządzeń produkcyjnych z tygodniowym wyprzedzeniem,
ponadto jeśli miałyby wystąpić krótkoterminowe problemy techniczne i zakładowe przy przygotowaniu albo dostawie albo
przy odbiorze albo wykorzystaniu – informować o zakresie i czasie trwania odchylenia od uzgodnionej tygodniowej ilości
dostawy, następnie podejmą odpowiednie i techniczne możliwe do wykonania wysiłki, które przywrócą dawny stan dostaw
lub odbioru uzgodnionych ilości dostaw i nadrobią niezrealizowane dostawy.
Odbiorca po otrzymaniu od zakładowego laboratorium pod rząd dwóch analiz chemicznych z wynikiem kaloryczności poniżej
18500 kJ/kg ma prawo wstrzymać dostawy paliw. Podobnie odnosi się to do przekroczenia w wynikach dwóch analiz
wykonanych pod rząd wilgoci powyżej 20% bądź chloru powyżej 0,7%, Odbiorca ma prawo na tej podstawie wstrzymać
dostawy. Jeśli ich właściwości fizyczne nie są zgodne z wskazanymi w Umowie Odbiorca również ma prawo wstrzymać
dostawy aż do momentu poprawy jakości przez Dostawcę. Odbiorca ma również prawo wstrzymać przyjęcie dostaw paliw
alternatywnych z powodów awarii linii produkcyjnej z terminem natychmiastowym, jednak nie może zawrócić pojazdów
wiozących odpady, które opuściły zakład produkcyjny w chwili zgłoszenia wstrzymania dostaw (załadowanych samochodów
„będących w drodze”), i ma prawo wstrzymać dostawy odpadów, jeżeli ich właściwości fizyczne lub chemiczne nie są
zgodne z opisanymi w Umowie, aż do momentu poprawy jakości przez Dostawcę.
Każdą ze Stron obowiązuje tajemnica handlowa dotycząca wszelkich informacji o przedsiębiorstwie drugiej Strony,
uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, a w przypadku
rozwiązania Umowy obowiązuje 3 - miesięczny termin wypowiedzenia. Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, jeśli
jedna ze Stron utraci swoje zezwolenie lub, gdy właściwe urzędy zabronią dalszego przewożenia odpadów opisanych w
niniejszej Umowie. Umowa nadal obowiązuje.
Umowa z dnia 2 listopada 2009 roku z Cementownią „Rejowiec”
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Dostawca,
Emitent)
- Cementownia „Rejowiec” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rejowcu Fabrycznym (dalej: Odbiorca)
Przedmiot Umowy
Na podstawie Umowy Odbiorca zobowiązał się do wykorzystania w procesie produkcji klinkieru odpadów palnych (paliw
alternatywnych) dostarczanych przez Dostawcę. Zgodnie z Umową zakazane są wszelkie produkty: radioaktywne lub
emitujące promienie jonizujące, wybuchowe, wywołujące łzawienie, mogące zachodzić w reakcje między sobą, zawierające
związki chorobotwórcze, toksyczne.
Istotne postanowienia Umowy
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Strony uzgodniły przewidywaną ilość dostaw na około 1500 Mg miesięcznie, jednakże mogą uzgodnić inne ilości dostaw i
wykorzystania odpadów beze wzajemnych roszczeń. Ustalono wynagrodzenie za paliwo, przy czym wynagrodzenie może
zostać zmienione za zgodą obu Stron w formie pisemnej. Faktury za paliwo dostarczone w danym miesiącu wystawiane są
na koniec każdego miesiąca. Odbiorca ma prawo odmowy odbioru odpadu w przypadku niezgodności składu chemicznego
dostarczonego paliwa z danymi w dokumencie przewozowym. Za skutki wynikłe z innego składu chemicznego
dostarczonego paliwa odpowiedzialność ponosi Dostawca. Umowa stanowi, iż za niedotrzymanie warunków Umowy Strony
mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każdej ze
Stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem miesięcznego terminu lub rozwiązania w każdym czasie za
zgodą obu Stron.
Do powyższej Umowy, w dniu 5 stycznia 2011 roku został zawarty Aneks nr 1 z mocą obowiązującą od 10 maja 2010 roku,
na podstawie którego Strony zmieniły cenę za paliwo. Umowa nadal obowiązuje.
Umowa Nr 1/Cemex/2008 z dnia 7 lipca 2008 roku z Cemex Polska
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Dostawca,
Emitent)
- CEMEX Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Odbiorca)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa odpadów o kodzie EAK 191210 innych niż niebezpieczne, będących paliwami
alternatywnymi typ PASr na rzecz Odbiorcy na teren zakładu Cementowni Chełm. Umowa stanowi, że w przypadku
przygotowania paliwa z odpadów notyfikowanych umowa obowiązuje z zastrzeżeniem urzędowej notyfikacji oraz decyzji
administracyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska udzielonej Dostawcy, ponadto obowiązują regulacje EWG
259/93.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z postanowieniami Umowy Dostawca w czasie jednego roku od podpisania Umowy dostarczy do Odbiorcy łącznie
50.000 ton odpadów o kodzie EAK 191210 jako paliw alternatywnych w ilościach dobowych określonych przez Odbiorcę w
Umowie.
Strony ustaliły wynagrodzenie za każdą dostarczoną 1 tonę odpadów. Dostawca zobowiązał się do każdej partii odpadów w
ilości 20 ton dostarczyć Odbiorcy wynik analizy chemicznej oraz pomiar jednostkowej wartości opałowej. Ponadto, jeśli
Odbiorca wyrazi zgodę na przyjęcie odpadów o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom określonym w Umowie,
to może wystąpić sytuacja, że Odbiorca ma prawo do wynagrodzenia od Dostawcy za każdą tonę tak dostarczonych
odpadów.
Strony dokonują płatności na podstawie Faktur, wystawianych na podstawie dokumentów przewozowych oraz wyników
ważenia dostarczanych odpadów na zalegalizowanych wagach Odbiorcy.
Jakość dostarczonych odpadów będących paliwami alternatywnymi oceniana jest na podstawie wyników analiz technicznych
i fizycznych wykonanych w laboratoriach Odbiorcy i stanowi podstawę do zmiany kwoty zapłaty za dostawy lub podstawę do
odesłania dostawy do Dostawcy. Dostarczane odpady nie mogą zawierać odpadów komunalnych oraz zanieczyszczeń w
postaci materiałów ceramicznych, metalowych oraz innych, które nie ulegają rozpadowi w procesie produkcji klinkieru.
Zgodnie z Umową, Odbiorcy przysługują następujące uprawnienia:
prawo do odesłania na koszt Dostawcy dostarczonych odpadów, jeśli ich właściwości, w tym fizyczne lub ceramiczne
nie są zgodne z opisanymi w Umowie,
prawo wstrzymania dostawy odpadów z powodu awarii linii produkcyjnej z terminem natychmiastowym, jednakże nie
może zawrócić pojazdów wiozących odpady, które opuściły zakład produkcyjny w chwili zgłoszenia wstrzymania
dostaw (załadowanych samochodów „będących w drodze”),
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-

prawo kontroli masy dostarczanych odpadów na swoich zalegalizowanych wagach,
prawo do analizy chemicznej i fizycznej dostarczanych odpadów będących paliwami alternatywnymi.

Dostawca zobowiązał się do każdej partii odpadów w ilości 20 ton dostarczyć Odbiorcy wyniki analizy chemicznej oraz
pomiaru jednostkowej wartości opałowej, przy czym jeśli na podstawie analizy Odbiorca uzyska wynik wartości opałowej
mniejszy niż 17MJ/kg dla paliw typu PASr, zmienia się wynagrodzenie za 1 Mg takiego paliwa na korzyść Odbiorcy za każde
rozpoczęte 4 MJ/kg mniejszej wartości opałowej. Jeżeli zawartość wody w dostarczonych paliwach typu PASr będzie
powyżej 15% Odbiorca ma prawo do odszkodowania płaconego przez Dostawcę w wysokości 50,00 zł za każdą
dostarczoną 1 tonę paliw i każde 5% powyżej zawartości wody 15%. Natomiast w przypadku, jeśli wyniki analizy chemicznej
wykonanej na zlecenie Odbiorcy potwierdzą odstępstwa od parametrów opisanych w Umowie, co spowoduje
udokumentowane zakłócenia procesu produkcyjnego – Odbiorca ma prawo żądać od Dostawcy pokrycia strat
spowodowanych niewłaściwym składem chemicznym dostarczanych przez niego odpadów.
W przypadku wystąpienia krótkoterminowych problemów technicznych i zakładowych przy przygotowaniu albo dostawie albo
przy odbiorze albo wykorzystaniu, Strony zobowiązały się informować o zakresie i czasie trwania odchylenia od uzgodnionej
tygodniowej ilości dostawy i podejmą działania, które przywrócą dawny stan dostaw lub odbioru uzgodnionych ilości dostaw i
nadrobią niezrealizowane dostawy. Dostawca zobowiązał się do wstrzymania dostaw po otrzymaniu takiej informacji od
Odbiorcy w trybie natychmiastowym i realizować dostawy zgodnie z tygodniowymi planami dostaw otrzymanymi od
Odbiorcy. Umowa stanowi, że jeżeli w dostarczonym materiale znajdują się zanieczyszczenia, całość dostawy zostanie
odesłana z powrotem do Dostawcy.
Strony zobowiązały się do informowania siebie o planowanych przestojach urządzeń produkcyjnych. Każdą ze Stron
obowiązuje tajemnica handlowa dotycząca wszelkich informacji o przedsiębiorstwie drugiej Strony, uzyskanych w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony od dnia jej podpisania, z zastrzeżeniem, że
warunki Umowy mogą być renegocjowane w każdym roku kalendarzowym.
Umowa wygasa ze skutkiem natychmiastowym, jeśli jedna ze Stron utraci swoje zezwolenie, gdy właściwe urzędy zabronią
dalszego przewożenia odpadów opisanych w niniejszej Umowie, jeśli dostarczona partia próbna odpadów nie będzie
spełniała wymagań technologicznych linii produkcyjnej Cementowni Chełm lub, jeśli jedna ze Stron wypowie Umowę.
Umowa ulega automatycznie rozwiązaniu z upływem pierwszego lub kolejnych lat jej obowiązywania w razie nie uzgodnienia
do pierwszego dnia kolejnego roku obowiązywania Umowy wielkości dostaw i wynagrodzenia na następny rok.
Do powyższej Umowy w dniu 5 października 2009 roku zawarty został Aneks nr 1, na podstawie, którego zmieniono ilość
dostawy odpadów o kodzie 191210 na nie mniej niż 1500 ton miesięcznie. Ponadto zmieniono kwotę, jaką Odbiorca zapłaci
Dostawcy za każdą dostarczoną w celu spalenia 1 tonę odpadów, przy czym Odbiorca będzie dokonywał płatności w
terminie 90 dni liczonych od daty otrzymania faktury. Aneksem postanowiono również, iż jeśli na podstawie analizy Odbiorca
uzyska wynik wartości opałowej dostarczanych paliw mniejszy niż 17 MJ/kg, zmieni się cena za 1Mg takiego paliwa na
korzyść Odbiorcy, za każde rozpoczęte obniżenie o 2 MJ/kg poniżej wartości wymaganej. Jeżeli zawartość wody w
dostarczonych paliwach będzie powyżej 15% zmieni się cena za 1 Mg takie paliwa na korzyść Odbiorcy, za każde
rozpoczęte przekroczenie o 5% powyżej wartości wymaganej. Jeżeli zawartość chloru w dostarczonych paliwach będzie,
powyżej 0,7% ale nie więcej niż 1% zmienia się cena za 1 Mg takiego paliwa na korzyść Odbiorcy. Przy zawartości chloru
powyżej 1% zmienia się cena za 1 Mg takiego paliwa na korzyść Odbiorcy, za każde rozpoczęte 0,5% wyższej zawartości
chloru. Umowa nadal obowiązuje.
Umowa z dnia 19 maja 2008 roku z Grupą Ożarów
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie, Mo – BRUK S.A., dalej: Dostawca,
Emitent)
- Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie (dalej: Odbiorca)

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 107

Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa na rzecz Odbiorcy do zakładu produkcyjnego Odbiorcy w Karsach, gm. Ożarów,
wytwarzanego przez Dostawcę – Paliwa Zastępczego (tj. odpady inne niż niebezpieczne, wyszczególnione w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów pod kodem 19 12 10 oraz
odpady niebezpieczne, w tym zmieszane substancje i przedmioty wyszczególnione w/w Rozporządzeniu pod kodem 19 12
11*), wykorzystywanego w procesie wypału klinkieru.
Istotne postanowienia Umowy
Odbiorca zadeklarował, iż w przypadku, gdy jego roczne zużycie Paliw Zastępczych o kodach 191210 i 191211* mieścić się
będzie w przedziale 0-100.000 ton, to wówczas 50% ± 10% potrzebnego w procesie produkcyjnym wypału klinkieru Paliwa
Zastępczego zostanie zakupionych u Dostawcy, natomiast jeśli przekroczy 100.000 ton, odbiorca gwarantuje odbiór min.
50.000 ton Paliwa Zastępczego od Dostawcy. Ponadto Odbiorca zobowiązał się do wykorzystania całości Paliwa
Zastępczego w procesie wypału klinkieru na terenie zakładu produkcyjnego Odbiorcy w Karsach. Dostawca zobowiązał się
przekazywać Odbiorcy wyniki badań laboratoryjnych dotyczących próbek Paliwa Zastępczego. Wszystkie badania
parametrów Paliwa Zastępczego (coroczne i miesięczne), Dostawca będzie przeprowadzać na własny koszt.
W oparciu o wykonane własne analizy parametrów Paliwa Zastępczego, Odbiorcy przysługuje prawo do natychmiastowego
wstrzymania przyjmowania dostaw, w przypadku stwierdzenia faktu niedotrzymania przez Dostawcę wymaganych wartości
parametrów Paliwa Zastępczego. W razie wątpliwości co do wyników badań Dostawca ma prawo do komisyjnego pobrania
próbki z zakwestionowanej partii Paliwa Zastępczego i przeprowadzenia badania rozjemczego w Laboratorium Analiz
Odpadów Stałych w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, przy czym koszty całego badania pokrywa Odbiorca, gdy
parametry są zgodne z Umową, w przeciwnym wypadku pokrywa je Dostawca. Orzeczenia Laboratorium są ostateczne i nie
mogą być kwestionowane przez Strony. Roczne wielkości dostaw Strony określają w Rocznym harmonogramie dostaw.
Odbiorcy przysługuje prawo żądania zakwestionowanej partii Paliwa Zastępczego, obniżenia ceny paliwa lub zwiększenia
opłaty za neutralizację i wykonanie odzysku energetycznego z paliwa w przypadku jeśli jakość będzie niezgodna z
wymaganiami jakościowymi określonymi w Umowie. Strony ustaliły, że reklamacje ilościowe i jakościowe będą mogły być
składane przez Odbiorcę w terminie 14 dni od powzięcia informacji przez Odbiorcę o okolicznościach, będących podstawą
reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty danej dostawy.
Zgodnie z Umową Odbiorca zapłaci Dostawcy, za każdą dostarczoną tonę Paliwa Zastępczego oznaczonego kodem 19 12
10 określone w Umowie wynagrodzenie. W przypadku dostarczenia Paliwa Zastępczego o kodzie 19 12 10 o wartości
opałowej liczonej w stanie roboczym mniejszym niż 20 MJ/kg, wynagrodzenie, będzie mogło zostać pomniejszone o 10% za
każdy 1 MJ/kg obniżenia wartości opałowej liczonej w stanie roboczym. Strony określiły również wynagrodzenie za każdą
dostarczoną tonę Paliwa Zastępczego oznaczonego kodem 19 12 11*. W przypadku dostarczenia Paliwa Zastępczego o
kodzie 19 12 11* o wartości opałowej liczonej w stanie roboczym mniejszym niż 20 MJ/kg, cena, o której mowa powyżej,
będzie mogła zostać powiększona o 10% za każdy 1 MJ/kg obniżenia wartości opałowej liczonej w stanie roboczym.
Faktury są wystawiane w cyklach miesięcznych i dopuszczona została możliwość rozliczeń Stron w drodze kompensaty.
Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy za 3 – miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy Strony nie dojdą co do porozumienia cen lub Rocznego harmonogramu dostaw
na następny rok.
Umowa stanowi, że Dostawca ponosi odpowiedzialność wobec Odbiorcy za przewoźników i inne osoby trzecie, działające
na zalecenie Dostawcy w ramach wykonywania Umowy. Jednakże żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za skutki
wynikłe z działania siły wyższej, przy czym jeżeli w danym roku obowiązywania Umowy łączny okres działania siły wyższej
przekroczy 3 miesiące, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z chwilą otrzymania
przez drugą Stronę odpowiedniego pisemnego oświadczenia. Rozwiązanie Umowy w tym trybie nie będzie rodziło roszczeń
odszkodowawczych dla żadnej ze Stron. Zgodnie z Umową każdą ze Stron obowiązuje tajemnica handlowa dotycząca
wszelkich informacji o przedsiębiorstwie drugiej Strony, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej Umowy.
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Umowa została zawarta na czas nieokreślony, przy czym każda ze Stron może rozwiązać Umowę, bez podania przyczyn, za
3 – miesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Ponadto Umowa ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1) Umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu z chwilą, kiedy odpowiednie władze cofną jednej ze Stron Umowy
zezwolenie umożliwiające wytwarzanie lub współspalania Paliwa Zastępczego, będącego Przedmiotem niniejszej
Umowy. Rozwiązanie Umowy w tym przypadku następuje z datą cofnięcia zezwolenia na produkcję lub
wykorzystywanie tj. współspalanie Paliwa Zastępczego, co następuje w wyniku jednostronnego oświadczenia strony tej
Umowy dokonanego w formie pisemnej. W takim przypadku Strony zobowiązały się do natychmiastowego
poinformowania drugiej Strony o cofnięciu danego zezwolenia administracyjnego.
2) Umowa może ulec natychmiastowemu rozwiązaniu przez Odbiorcę, kiedy współspalanie Paliwa Zastępczego
będącego Przedmiotem niniejszej Umowy, spowoduje przekraczanie standardów emisyjnych nałożonych na Odbiorcę
stosownym pozwoleniem administracyjnym,
3) w przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę faktu niedotrzymania przez Dostawcę parametrów Paliwa Zastępczego,
Odbiorca ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Paliwa Zastępczego do czasu wyjaśnienia przyczyn
niedotrzymania tych parametrów. W przypadku gdy Strony Umowy w ciągu 14 dni od daty wstrzymania dostaw nie
dojdą do porozumienia w sprawie poprawy parametrów Paliwa Zastępczego, Odbiorca zachowując uprawnienie do
wypowiedzenia Umowy bez podania przyczyn, za 3 – miesięcznym wypowiedzeniem, będzie ponadto uprawniony do
rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym,
4) Odbiorca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy Dostawca – po terminie
30 dni licząc od daty przekazania do badania rozjemczego próbki Paliwa Zastępczego, nie przekaże Odbiorcy wyników
badania niewłaściwej partii Paliwa Zastępczego,
5) Odbiorca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy Dostawca po terminie 7
dni licząc od daty wykonanego badania rozjemczego nie odbierze z terenu Odbiorcy niewłaściwej partii Paliwa
Zastępczego,
6) Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze Stron, jeżeli druga Strona nie reguluje swoich
zobowiązań finansowych wynikających z Umowy lub spóźnia się z wypełnieniem i przekazaniem karty przekazania
odpadu przez okres, co najmniej 60 dni kalendarzowych. Rozwiązanie Umowy w trybie niniejszego ustępu może
nastąpić wyłącznie po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do usunięcia zwłoki, przesłanym, co najmniej na 7 dni przed
upływem tych 60 dni kalendarzowych,
7) Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dostawca będzie w zwłoce, co
najmniej 30 dni kalendarzowych z dostawą Paliw zastępczych na łączną ilość, co najmniej 10.000 ton – zwłoka ta
będzie obliczana w oparciu o dzienne zamówienia Odbiorcy. Rozwiązanie Umowy w tym trybie może nastąpić
wyłącznie po uprzednim wezwaniu drugiej Strony do usunięcia zwłoki, przesłanym, co najmniej na 7 dni przed
upływem tych 30 dni kalendarzowych,
8) Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli w dostawach Paliwa Zastępczego,
co najmniej dwóch w ciągu okresu ostatnich 30 dni kalendarzowych, odchylenie zawartości chloru, przekroczy
każdorazowo poziom 10%, a w przypadku pozostałych parametrów jakościowych, gdy analogiczne odchylenie, w co
najmniej dwóch dostawach w ciągu ostatnich 30 dni kalendarzowych przekroczy każdorazowo 20%,
9) Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Dostawca choćby jednokrotnie nie
wykona zobowiązań dotyczących badań laboratoryjnych próbek Paliwa Zastępczego.
Rozwiązanie Umowy nie rodzi roszczeń odszkodowawczych względem drugiej Strony rozwiązującej Umowę. Do powyższej
Umowy, Strony zawarły dwa Aneksy, w dniu 1 stycznia 2009 roku - Aneks nr 1 oraz w dniu 18 grudnia 2009 roku – Aneks nr
2. Aneksem nr 1 zmieniono wysokość wynagrodzenia za każdą dostarczoną tonę Paliwa Zastępczego oznaczonego kodem
19 12 11*. W przypadku dostarczenia Paliwa Zastępczego o kodzie 19 12 11* o wartości opałowej liczonej w stanie
roboczym mniejszym niż 18 MJ/kg, cena, o której mowa powyżej, będzie mogła zostać powiększona o 10% za każdy 1
MJ/kg obniżenia wartości opałowej liczonej w stanie roboczym, oraz że miesięczna ilość odbioru Paliw Zastępczych nie
będzie niższa niż 4.000 ton, a Aneksem nr 2 postanowiono o zmianie wynagrodzenia za Paliwo Zastępcze oznaczone
kodem 19 12 10. W przypadku dostarczenia Paliwa Zastępczego o kodzie 19 12 10 o wartości opałowej liczonej w stanie
roboczym mniejszym niż 18 MJ/kg, cena, o której mowa powyżej, będzie mogła zostać pomniejszona o 10% za każdy 1
MJ/kg obniżenia wartości opałowej liczonej w stanie roboczym. Umowa nadal obowiązuje.
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Umowa z dnia 29 sierpnia 2008 roku z Górażdże Cement
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Dostawca,
Emitent)
- Górażdże CEMENT S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: Odbiorca)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest odbiór i wykorzystanie przez Odbiorcę wytwarzanego przez Dostawcę Paliwa Zastępczego (odpad
inny niż niebezpieczny zaklasyfikowany pod kodem 19 12 10 i nazwie Odpady palne (paliwo alternatywne)) w ilości do
25.000 ton rocznie oraz nie mniej niż 3.000 ton w roku 2008 i nie mniej niż 10.000 ton rocznie od roku 2009, o parametrach
określonych w Umowie. Wielkości dostaw Paliwa Zastępczego oraz terminy ich realizacji Odbiorca każdorazowo określa w
formie miesięcznego zamówienia, przy czym zamówienia wystawiane będą na podstawie rocznego harmonogramu.
Istotne postanowienia Umowy
W przypadku, gdy w związku z procesem technologicznym lub przepisami prawa zaistnieje konieczność zmiany parametrów
paliwa, Strony dojdą do porozumienia w tym zakresie, jednakże do czasu ustalenia zmian Odbiorca ma prawo, bez
ponoszenia żadnych konsekwencji finansowych i prawnych, do wstrzymania dostaw Paliwa Zastępczego. Wszystkie badania
paliwa Dostawca zobowiązał się dokonywać na własny koszt, a badania wykonywane będą przez laboratoria spełniające
wymogi określone przepisami prawa. Odbiorca ma prawo do samodzielnego pobierania próbek Paliwa Zastępczego z każdej
dostawy oraz badania jego parametrów w laboratorium własnym lub zewnętrznym. W oparciu o wykonane analizy
parametrów Paliwa Zastępczego ma prawo do natychmiastowego wstrzymania przyjmowania dostaw w przypadku
stwierdzenia faktu niedotrzymania przez Dostawcę wymaganych wartości parametrów Paliwa Zastępczego, wówczas
Odbiorca może oddzielić w magazynie partię Paliwa Zastępczego i przesłać Dostawcy wezwanie do odbioru niewłaściwej
partii Paliwa Zastępczego i jej wywiezienia na własny koszt z terenu Odbiorcy. W takiej sytuacji Dostawca ma prawo do
komisyjnego pobrania próbki z oddzielonej na terenie odbiorcy zakwestionowanej partii paliwa i przeprowadzenia badania
rozjemczego we wskazanym w Umowie laboratorium. Strony zgodnie postanowiły, że orzeczenia laboratorium są ostateczne
i nie mogą być kwestionowane.
W przypadku, gdy wyniki badania rozjemczego spełniają określone w Umowie parametry, koszty badania w całości pokrywa
Odbiorca, w przeciwnym wypadku – Dostawca. Niewłaściwą partię paliwa Dostawca zobowiązany jest niezwłocznie odebrać
i wywieźć na własny koszt z terenu Odbiorcy. Wynagrodzenie jakie Odbiorca zapłaci Dostawcy za dostarczone Paliwo
Zastępcze do miejsca jego magazynowania, jest uzależnione od średniej miesięcznej wartości opałowej dostarczanego
Paliwa Zastępczego. Rozliczenie dostaw odbywa się w okresach miesięcznych.
Umowa stanowi, iż żadnej ze Stron nie przysługuje odszkodowanie:
w przypadku siły wyższej i zdarzeń losowych, tj. pożary, zmiany przepisów, decyzje władz,
w przypadkach strajków, zamieszek, planowanych i awaryjnych postojach instalacji.
W pozostałych przypadkach – odpowiedzialność na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze Stron za 3 – miesięcznym okresem
wypowiedzenia, przy czym rozwiązanie Umowy w tym trybie nie stanowi podstawy dochodzenia odszkodowania od drugiej
Strony. Ponadto Umowa może ulec natychmiastowemu rozwiązaniu bez żadnych konsekwencji finansowych dla każdej ze
Stron z chwilą, kiedy odpowiednie władze nie udzielą lub ostatecznie cofną jednej ze Stron zezwolenie wymagane do
realizacji Umowy, umożliwiające wytwarzanie, dostarczanie lub współdziałanie Paliwa Zastępczego. Rozwiązanie Umowy w
tym przypadku następuje z datą cofnięcia zezwolenia, na podstawie jednostronnego oświadczenia tej Strony Umowy, przy
czym Strony zobowiązały się do natychmiastowego poinformowania drugiej Strony. Jednocześnie Umowa może ulec
natychmiastowemu rozwiązaniu bez żadnych konsekwencji finansowych dla każdej ze Stron z chwilą, kiedy współspalanie
Paliwa Zastępczego będącego przedmiotem niniejszej Umowy spowoduje przekraczanie standardów emisyjnych nałożonych
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na Odbiorcę stosownym pozwoleniem, przy czym rozwiązanie Umowy w tym przypadku następuje z chwilą jednostronnego
oświadczenia Odbiorcy.
Odbiorca ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw w przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę faktu
niedotrzymania przez Dostawcę parametrów paliwa, określonych w Umowie, w celu wyjaśnienia przyczyn niedotrzymania
tych parametrów. W przypadku, kiedy strony umowy w ciągu 30 dni od daty wstrzymania dostaw nie dojdą do porozumienia
w sprawie poprawy parametrów Paliwa Zastępczego lub, kiedy po osiągnięciu tego porozumienia Odbiorca ponownie
stwierdzi fakt niedotrzymania parametrów paliwa, Odbiorca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym
bez żadnych dla niego konsekwencji finansowych oraz odszkodowawczych. Rozwiązanie umowy następuje poprzez
jednostronne oświadczenie Odbiorcy, które powinno określać datę, od której Umowa wygasa.
Ponadto Odbiorca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez żadnych dla niego konsekwencji
finansowych oraz odszkodowawczych w przypadku, kiedy Dostawca po terminie 14 dni licząc od daty wykonanego badania
rozjemczego nie odebrał z terenu Odbiorcy niewłaściwej partii Paliwa Zastępczego, przy czym rozwiązanie umowy następuje
wówczas poprzez jednostronne oświadczenie Odbiorcy, które powinno określać datę, od której Umowa wygasa. Do
niniejszej Umowy zawarto trzy Aneksy, w dniach: 8 października 2008 roku, 31 sierpnia 2009 roku, 14 czerwca 2011 roku.
Pierwszym Aneksem zmieniono harmonogram dostaw na 2008 rok, ustalony wcześniej w Umowie, drugim i trzecim
Aneksem zmieniono stawki rozliczeń dostaw. Umowa nadal obowiązuje.

6.4.2.5. Umowy z odbiorcami usług w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Emitent posiada zawarte umowy z odbiorcami usług utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Ewentualne wypowiedzenie
umowy przez te podmioty (są nimi najczęściej przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem nieczystości odpadów
komunalnych) mogłoby spowodować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Spółki i doprowadzić do pogorszenia
wyników finansowych. Z uwagi na fakt, iż na rynku funkcjonuje duża liczba tego typu podmiotów, możliwe jest pozyskanie
nowych kontrahentów w krótkim lub średnim okresie. Głównymi odbiorcami usług Emitenta w tym zakresie są: REMONDIS
Sp. z o.o., P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska, P.P.H.U. WTÓRPOL ZPCHR Wojteczek Leszek, F.U.H. EKO - TOP Sp. z
o.o., P.P.U. EKO-TECH Sp. j., SARPI Sp. z o.o.

Umowa na dostarczanie odpadów z dnia 10 grudnia 2010 roku z Remondis Sp. z o.o.
Strony Umowy
- REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Dostawca)
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Odbiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy była dostawa przez Dostawcę i odbiór przez Odbiorcę odpadów innych niż niebezpieczne
oznaczonych kodem 19 12 10, które powstają w wyniku sortowania odpadów komunalnych, wraz z zawartością tworzyw
sztucznych. Odbiorca zobowiązał się zagospodarowywać odpady na terenie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w
Karsach, gmina Ożarów zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Pozwolenie
zintegrowane) znak OWŚ.VII.7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku z późn. zm.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z Umową Dostawca zobowiązał się dostarczać odpady o kodzie 19 12 10 w ilości ok. 1000-2000 Mg/m-c, przy czym
odpady będą transportowane na jego koszt do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach, gmina Ożarów. W
umowie Strony ustaliły wynagrodzenie za odbiór odpadów za okres do dnia 31 grudnia 2010 roku oraz za okres do dnia 31
grudnia 2011 roku i obowiązuje ono dla odpadów o wskazanych w Umowie parametrach. Odbiorca zastrzegł sobie prawo
do weryfikacji wynagrodzenia w przypadku dostarczenia odpadów o innych parametrach.
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Umowa stanowi, iż Dostawca nie odpowiadał za zwiększenie zawartości wilgoci w dostarczanych i zmagazynowanych
odpadach, która mogła ulec zwiększeniu na skutek braku ich zabezpieczenia ze strony Odbiorcy przed opadami
atmosferycznymi. Próby dostarczanych odpadów Odbiorca zobowiązał się pobierać na bieżąco, a następnie wykonywać
badania laboratoryjne na własny koszt. W przypadku niedotrzymania ustalonych parametrów, Odbiorca zobowiązał się
niezwłocznie reklamować daną partię odpadów. Dla odpadów, które nie spełniają kryterium określonego w Umowie
wynagrodzenie ustalane jest w drodze indywidualnych negocjacji pomiędzy Stronami, a przypadku braku porozumienia
Dostawca może odebrać odpady na własny koszt.
Dostawca zobowiązał się dostarczać odpady luzem, bez opakowania a harmonogram dostaw zgłaszany będzie faxem lub e
– mailowo. Umowa stanowiła, że Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym odpowiedzialność zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach. Jednakże Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania siły wyższej, a w razie działania siły wyższej, zobowiązanie danej Strony do
dostawy/odbioru odpadów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Każdą ze Stron obowiązuje tajemnica handlowa dotycząca
wszelkich informacji będących przedmiotem Umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zgodnie z umową
mogła zostać rozwiązana za 30 – dniowym okresem wypowiedzenia lub w każdym czasie za zgodą obydwu Stron.
Powyższa umowa została rozwiązana z dniem 30 kwietnia 2011 roku.
Umowa o odbieranie i zagospodarowanie odpadów z dnia 19 lutego 2009 roku
Strony Umowy
- Jolanta Zagórska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „LEKARO” Jolanta Zagórska (dalej:
LEKARO)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest odbiór i zagospodarowanie przez Emitenta odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
wyszczególnionych w decyzjach:
- Wojewody Małopolskiego znak. ŚR.XIII.MG6.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Marszałka Województwa Małopolskiego znak. SW.II.2PK.7673-5/08 z dnia 28 marca 2008 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku;
- Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak. DM-Ś/MKr/7660-47/47-III/08 z dnia 31 marca 2008 roku;
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak. OWŚ/VII/7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-9/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-8/08 z dnia 8 kwietnia 2008 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Strony uzgodniły, że odpady, będące przedmiotem Umowy zostaną przetransportowane przez LEKARO lub Emitenta, co
zostanie uściślone mocą Aneksu. Wynagrodzenie Emitenta za odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest
uzgadniane każdorazowo pisemnie na podstawie charakterystyki odpadów i ich ilości. W stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne, podstawą wymiaru wynagrodzenia jest iloczyn ilości odpadów i wartość wyrażona w obowiązującym cenniku,
powiększona o podatek od towarów i usług. Cennik jest publikowany na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego na
stronie www.moBRUK.pl i obowiązuje przez kolejny kwartał bez konieczności pisemnego powiadamiania LEKARO. Wartość
opłat nie może być zmieniana częściej niż raz na kwartał. Strony ustaliły, że począwszy od 1 stycznia roku następnego licząc
od daty podpisania Umowy, wynagrodzenie ulegać będzie podwyższeniu w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, przy czym taka zmiana wymaga pisemnego powiadomienia
LEKARO przez Emitenta bez konieczności sporządzania aneksu.
Strony ustaliły ponadto sposób opakowania odpadów, a LEKARO zobowiązywał się do ich przekazywania w stanie stałym,
pozbawionym obcych zanieczyszczeń, o składzie chemicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Termin odbioru
uzgadniany jest telefonicznie. Umowa stanowi, iż Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
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zgodnie z obowiązującym prawem. Rozwiązanie przedmiotowej Umowy może nastąpić w formie pisemnej za miesięcznym
wypowiedzeniem, lub w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Do powyższej Umowy zawartych zostało 5 Aneksów.
Aneksem nr 1 z dnia 19 lutego 2009 roku, obowiązującym od 31 grudnia 2009 roku, Strony ustaliły wynagrodzenie za odbiór
odpadów innych niż niebezpieczne o kodzie 19 12 12, które powstają w wyniku sortowania odpadów komunalnych, oraz, że
odpady te będą transportowane przez LEKARO na jego koszt.
Aneksem nr 2 z dnia 17 grudnia 2009 roku, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
Strony dodały do postanowień Aneksu nr 1 postanowienie o zobowiązaniu LEKARO do dostarczania w roku kalendarzowym
2010 odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości szacunkowej 2500 Mg/m-c.
Aneksem nr 3 z dnia 5 stycznia 2010 roku z mocą obowiązującą do dnia 31 grudnia 2010, Strony uściśliły parametry
odpadów, będących przedmiotem Aneksów 1 i 2, a także zwiększyły szacunkową ilość dostarczanych odpadów do 25003000Mg/m-c.
Aneksem nr 4 z dnia 23 grudnia 2010 roku z mocą obowiązującą od dnia 3 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
Strony podwyższyły wynagrodzenie, ustalone Aneksem nr 1, a także ustaliły szacunkową ilość odpadów na 2500-3000
Mg/m-c w roku 2011.
Aneksem nr 5 z dnia 9 maja 2011 roku z mocą obowiązującą od dnia 16 maja 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku,
Strony zmodyfikowały wynagrodzenie, ustalone w Aneksie nr 4, a ponadto podwyższyły szacunkową ilość odpadów w roku
kalendarzowym 2011 do 5500-6000 Mg/m-c.
Umowa nadal obowiązuje.
Umowa na dostarczanie odpadów z dnia 12 lutego 2009 roku
Strony Umowy
- REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: REMONDIS)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest odbiór i gospodarowanie przez Emitenta odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
wyszczególnionych w decyzjach:
- Wojewody Małopolskiego znak. ŚR.XIII.MG6.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Marszałka Województwa Małopolskiego znak. SW.II.2PK.7673-5/08 z dnia 28 marca 2008 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku;
- Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak. DM-Ś/MKr/7660-47/47-III/08 z dnia 31 marca 2008 roku;
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak. OWŚ/VII/7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-9/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-8/08 z dnia 8 kwietnia 2008 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Strony uzgodniły, że odpady, będące przedmiotem Umowy zostaną przetransportowane przez REMONDIS lub Emitenta, co
zostanie uściślone mocą Aneksu. Wynagrodzenie Emitenta za odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest
uzgadniane każdorazowo pisemnie na podstawie charakterystyki odpadów i ich ilości. W stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne, podstawą wymiaru wynagrodzenia jest iloczyn ilości odpadów i wartość wyrażona w obowiązującym cenniku,
powiększona o podatek od towarów i usług. Cennik jest publikowany na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego na
stronie www.moBRUK.pl i obowiązuje przez kolejny kwartał bez konieczności pisemnego powiadamiania REMONDIS.
Wartość opłat nie może być zmieniana częściej niż raz na kwartał. Strony ustaliły, że począwszy od 1 stycznia roku
następnego licząc od daty podpisania Umowy, wynagrodzenie ulegać będzie podwyższeniu w okresach rocznych o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, przy czym taka zmiana wymaga
pisemnego powiadomienia REMONDIS przez Emitenta bez konieczności sporządzania aneksu.
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Strony ustaliły ponadto sposób opakowania odpadów, a REMONDIS zobowiązywał się do ich przekazywania w stanie
stałym, pozbawionym obcych zanieczyszczeń, o składzie chemicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Termin
odbioru będzie uzgadniany telefonicznie. Umowa stanowi, iż Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie
odpadami, zgodnie z obowiązującym prawem. Rozwiązanie przedmiotowej Umowy może nastąpić w formie pisemnej za
miesięcznym wypowiedzeniem, lub w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. Umowa została zawarta na czas
nieokreślony.
Umowa nadal obowiązuje.
Umowa na dostarczanie odpadów z dnia 14 stycznia 2009 roku
Strony Umowy
- REMONDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: Dostawca)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Odbiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dostawa przez Dostawcę i odbiór przez Odbiorcę odpadów innych niż niebezpieczne oznaczonych
kodem 19 12 12, które powstają w wyniku sortowania odpadów komunalnych, wraz z zawartością tworzyw sztucznych.
Odbiorca zobowiązał się zagospodarowywać odpady na terenie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach, gmina
Ożarów zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Pozwolenie zintegrowane) znak
OWŚ.VII.7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z Umową Dostawca zobowiązał się dostarczać odpady o kodzie 19 12 12 w ilości ok. 2500 Mg/m-c, co stanowiło
łącznie w roku 2009 ilość ok. 29000Mg z tolerancją ±10%, przy czym odpady są transportowane na jego koszt do Zakładu
Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach, gmina Ożarów. W umowie Strony ustaliły wynagrodzenie za odbiór odpadów i
ma ono zastosowanie dla odpadów o wskazanych w Umowie parametrach. Umowa stanowi, iż Dostawca nie odpowiada za
zwiększenie zawartości wilgoci w dostarczanych i zmagazynowanych odpadach, która może ulec zwiększeniu na skutek
braku ich zabezpieczenia ze strony Odbiorcy przed opadami atmosferycznymi. Próby dostarczanych odpadów Odbiorca
zobowiązał się pobierać na bieżąco, a następnie wykonywać badania laboratoryjne na własny koszt. W przypadku
niedotrzymania ustalonych parametrów, Odbiorca zobowiązał się niezwłocznie reklamować daną partię odpadów. Dla
odpadów, które nie spełniają kryterium określonego w Umowie wynagrodzenie ustalane jest w drodze indywidualnych
negocjacji pomiędzy Stronami, a przypadku braku porozumienia Dostawca może odebrać odpady na własny koszt.
Dostawca zobowiązał się dostarczać odpady luzem, bez opakowania a harmonogram dostaw zgłaszany będzie faxem lub e
– mailowo. Umowa stanowi, iż Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym odpowiedzialność zgodnie z art. 25 ustawy o odpadach. Jednakże Strony nie ponoszą
odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania siły wyższej, a w razie działania siły wyższej, zobowiązanie danej Strony do
dostawy/odbioru odpadów ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. Każdą ze Stron obowiązuje tajemnica handlowa dotycząca
wszelkich informacji będących przedmiotem Umowy. Umowa została zawarta na czas określony i może zostać rozwiązana
za 30 – dniowym okresem wypowiedzenia lub w każdym czasie za zgodą obydwu Stron. Ponadto Strony mają prawo
rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku utraty ważności pozwoleń na przedmiotową działalność
wynikających z obowiązujących przepisów. Zgodnie z Umową, w okresie wypowiedzenia Odbiorca i Dostawca może obniżyć
wielkość dostaw do 1250Mg/m-c.
W dniu 2 marca 2009 roku do powyżej Umowy zawarty został Aneks nr 1, którym rozszerzono przedmiot umowy o odpady o
kodach 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury), 19 12 01 (papier i tektura), 20 01 01 (papier i tektura), 15 01 02
(opakowania z tworzyw sztucznych), 19 12 04 (tworzywa sztuczne i guma) oraz 20 01 39 (tworzywa sztuczne), ustalono
również, iż masa dostarczanych odpadów będzie doliczana do masy dostarczonego odpadu 19 12 12 przy dokonywaniu
porównań z limitem dostaw odpadów oraz wynagrodzenie za odbiór w wysokości równej wynagrodzeniu za odbiór odpadów
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o kodzie 19 12 12. W dniu 7 sierpnia 2009 roku Strony zawarły Aneks nr 2, którym postanowiły, iż Umowa zostaje zawarta
na czas nieokreślony.
Umowa nadal obowiązuje.
Umowa o odbieranie i zagospodarowanie odpadów z dnia 12 grudnia 2008 roku
Strony Umowy
- Leszek Wojteczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „WTÓRPOL” ZPCHR Wojteczek Leszek
(dalej: WTÓRPOL)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa (obecnie Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest odbiór i zagospodarowanie przez Emitenta odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
wyszczególnionych w decyzjach:
- Wojewody Mazowieckiego znak. ŚR.XIII.MG6.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Marszałka Województwa Małopolskiego znak. SW.II.2PK.7673-5/08 z dnia 28 marca 2008 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku;
- Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak. DM-Ś/MKr/7660-47/47-III/08 z dnia 31 marca 2008 roku;
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak. OWŚ/VII/7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-9/08 z dnia 4 kwietnia 2008 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-8/08 z dnia 8 kwietnia 2008 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Strony uzgodniły, że odpady, będące przedmiotem Umowy zostaną przetransportowane przez WTÓRPOL lub Emitenta, co
zostanie uściślone mocą Aneksu. Wynagrodzenie Emitenta za odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest
uzgadniane każdorazowo pisemnie na podstawie charakterystyki odpadów i ich ilości. W stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne, podstawą wymiaru wynagrodzenia jest iloczyn ilości odpadów i wartość wyrażona w obowiązującym cenniku,
powiększona o podatek od towarów i usług. Cennik jest publikowany na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego na
stronie www.mobruk.pl i obowiązuje przez kolejny kwartał bez konieczności pisemnego powiadamiania WTÓRPOL. Wartość
opłat nie może być zmieniana częściej niż raz na kwartał. Strony ustaliły, że począwszy od 1 stycznia roku następnego licząc
od daty podpisania Umowy, wynagrodzenie ulegać będzie podwyższeniu w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, przy czym taka zmiana wymaga pisemnego powiadomienia
WTÓRPOL przez Emitenta bez konieczności sporządzania aneksu.
Strony ustaliły ponadto sposób opakowania odpadów, a WTÓRPOL zobowiązywał się do ich przekazywania w stanie stałym,
pozbawionym obcych zanieczyszczeń, o składzie chemicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Termin odbioru
uzgadniany jest telefonicznie. Umowa stanowi, iż Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
zgodnie z obowiązującym prawem. Rozwiązanie przedmiotowej Umowy może nastąpić w formie pisemnej za miesięcznym
wypowiedzeniem, lub w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
W dniu 15 grudnia 2008 roku strony zawarły Aneks nr 1, w którym ustaliły wynagrodzenie za odbiór odpadów o kodzie 19 12
12. Ustalona wartość zawiera koszt transportu na trasie Skarżysko-Kamienna – miejsce zagospodarowania odpadów.
Załadunek należy do obowiązków WTÓRPOL. WTÓRPOL ponadto zobowiązał się do przekazywania powyższych odpadów
w ilości 400 Mg/m-c w ciągu 8 miesięcy w roku, zaś w ciągu 4 miesięcy 350-400/Mg/m-c, natomiast Emitent zobowiązał się
do utrzymania powyższego ustalonego wynagrodzenia na ustalonym poziomie i odbioru odpadów we wskazanym powyżej
zakresie. Strony wydłużyły również okres płatności faktur. W dniu 3 listopada 2010 roku Strony zawarły Aneks nr 2, którym
ustaliły wynagrodzenie dla odpadów o kodach 10 01 01, 10 01 02 oraz 19 12 12. Ustalone wartości zawierają koszt
transportu na trasie Skarżysko-Kamienna – miejsce zagospodarowania odpadów. Załadunek należy do obowiązków
WTÓRPOL. Strony wydłużyły również okres płatności faktury.
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Umowa nadal obowiązuje.
Umowa o odbieranie i zagospodarowanie odpadów z dnia 20 września 2006 roku
Strony Umowy
- F.U.H. EKO - TOP Spółka z graniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (dalej: EKO – TOP)
- Józef Mokrzycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „MO-BRUK” Mokrzycki Józef (obecnie Mo – BRUK
S.A., dalej: Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest odbiór i zagospodarowanie przez Emitenta odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
wyszczególnionych w decyzjach:
- Wojewody Małopolskiego, znak. ŚR.XIII.MGó.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego, znak. SR.III.6622/27/04 z dnia 2 sierpnia 2004 roku;
- Urzędu Miasta Wałbrzycha, znak WŚRiL 6620/S/2/02 wraz z WŚRL 6620/S/3/02 z dnia 30 czerwca 2002 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Strony uzgodniły, że odpady, będące przedmiotem Umowy zostaną przetransportowane przez EKO - TOP lub Emitenta, co
zostanie uściślone mocą Aneksu. Wynagrodzenie Emitenta za odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest
uzgadniane każdorazowo pisemnie na podstawie charakterystyki odpadów i ich ilości. W stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne, podstawą wymiaru wynagrodzenia jest iloczyn ilości odpadów i wartość wyrażona w obowiązującym cenniku,
powiększona o podatek od towarów i usług. Cennik jest publikowany na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego na
stronie www.mobruk.pl i obowiązuje przez kolejny kwartał bez konieczności pisemnego powiadamiana EKO – TOP. Wartość
opłat nie może być zmieniana częściej niż raz na kwartał. Strony ustaliły, że począwszy od 1 stycznia roku następnego licząc
od daty podpisania Umowy, wynagrodzenie ulegać będzie podwyższeniu w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, przy czym taka zmiana wymaga pisemnego powiadomienia EKO
- TOP przez Emitenta bez konieczności sporządzania aneksu.
Strony ustaliły ponadto sposób opakowania odpadów, a EKO - TOP zobowiązywał się do przekazywania ich w stanie stałym,
pozbawionym obcych zanieczyszczeń, o składzie chemicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Termin odbioru
będzie uzgadniany telefonicznie. Umowa stanowi, iż Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami,
zgodnie z obowiązującym prawem. Rozwiązanie przedmiotowej Umowy może nastąpić w formie pisemnej za miesięcznym
wypowiedzeniem, lub w każdym czasie na podstawie porozumienia Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
Do powyższej Umowy zawarte zostały 4 Aneksy, przy czym Aneks nr 1 i 2 utraciły moc z dniem zawarcia Aneksu nr 3.
Aneksem nr 3 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmodyfikowano zakres przedmiotowy Umowy, na objęty następującymi decyzjami:
- Wojewody Małopolskiego znak. ŚR.XIII.MGó.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku;
- Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644/O/24/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku.
Ponadto Strony ustaliły wynagrodzenie za odbiór 1Mg odpadów innych niż niebezpieczne, wyszczególnionych w decyzji
Wojewody Małopolskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku (za okres od dnia zawarcia aneksu do 31
grudnia 2007 roku), które następnie uległo zmianie od dnia 1 stycznia 2008 roku oraz od 1 lipca 2008 roku. Ponadto w
stosunku do przedmiotowych odpadów Emitent udzielił EKO - TOP rabatu w wysokości 5%.
Emitent został ponadto upoważniony do odmowy przyjęcia odpadów wymienionych we wskazanych wyżej decyzjach w
przypadku przekroczenia parametrów odpadów ponad normy wskazane w Aneksie. Jednakże w przypadku ich przyjęcia,
wynagrodzenie Emitenta zostanie ustalone w drodze indywidualnych negocjacji. Ponadto wprowadzono upust dla odpadów
o kodach 17 06 01* i 17 06 05* na 60%, w stosunku do wynagrodzenia jednostkowego, pomniejszonego o wysokość opłaty
środowiskowej, przy czym następnie ta opłata będzie doliczana do wysokości wynagrodzenia. W stosunku do pozostałych
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rodzajów odpadów ustanowiono rabat w wysokości 20%, za wyjątkiem odpadów o kodzie 19 02 06, dla których
wynagrodzenie za odbiór ustalono oddzielnie do dnia 31 marca 2008 roku oraz od 1 kwietnia 2008 roku.
Ponadto Strony ustaliły, że wysokość wynagrodzenia jednostkowego, należnego w przypadku transportu prowadzonego
przez Emitenta, będzie powiększona o iloczyn przejechanych kilometrów w trakcie transportu w jedną stronę, liczby 2 i
ustalonej przez Strony kwoty netto, podzielona przez ilość przetransportowanych ton w przypadku odpadów
transportowanych do dnia 31 marca 2008 roku. W przypadku transportu dokonanego po 1 kwietnia 2008 roku kwota netto,
stanowiąca jeden z mnożników zostanie zwiększona. Skreślono również postanowienie o modyfikacji wysokości
wynagrodzenia w stosunku do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, a także wydłużono okres
wypowiedzenia do 3 miesięcy. Ponadto wydłużono okres płatności faktury.
Aneksem nr 4 z dnia 6 grudnia 2007 roku Strony uchyliły pozostałe Aneksy, jednakże zawiera identyczne postanowienia jak
Aneks nr 3, z następującymi zmianami:
- z zakresu przedmiotowego Aneksu wyłączono decyzję Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644/O/24/02 z dnia 28
czerwca 2002 roku, a wprowadzono decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak.
OWŚ.VII.7650-10/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku oraz decyzję Starosty Nowosądeckiego znak. ORL.I.7644-6-9/08 z
dnia 4 kwietnia 2008 roku;
- w stosunku do odpadów wskazanych w decyzjach z dnia 27 lipca 2007 roku oraz 4 kwietnia 2008 roku ustalono
wynagrodzenie od dnia 26 maja 2008 roku w przypadku transportu Emitenta oraz do dnia 1 stycznia 2009 roku w
przypadku transportu Emitenta. Upust zastosowany do tych odpadów został zwiększony do 10%;
- upust w stosunku do odpadów o kodach 17 06 01*, 17 06 05*, został zmniejszony do 15%;
- ustalono wynagrodzenie za odbiór odpadów o kodzie 19 02 06 od 26 maja 2008 roku i od 1 stycznia 2009 roku, przy
czym w skład wynagrodzenia wchodzi również wynagrodzenie za transport Emitenta ze Stalowej Woli;
- ustalono wynagrodzenie za odbiór paliwa o kodzie 19 12 10 rozdrobniony do frakcji 30-40 mm do 30 sierpnia 2009 roku
i od dnia 1 września 2009 roku;
- opłata paliwowa za transport Emitenta została wyliczona za pomocą wskazanego w Aneksie nr 3 wzoru z
zastosowaniem podwyższonego mnożnika.
Umowa nadal obowiązuje.
Umowa o odbieranie i zagospodarowanie odpadów z dnia 1 czerwca 2006 roku
Strony Umowy
- Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe EKO - TECH Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: EKO – TECH)
- Józef Mokrzycki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „MO-BRUK” Mokrzycki Józef (obecnie Mo – BRUK
S.A., dalej: Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie przez Emitenta odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
wyszczególnionych w decyzjach:
- Wojewody Małopolskiego, znak. ŚR.XIII.MGó.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego, znak. SR.III.6622/27/04 z dnia 2 sierpnia 2004 roku;
- Urzędu Miasta Wałbrzycha, znak WŚRiL 6620/S/2/02 wraz z WŚRL 6620/S/3/02 z dnia 30 czerwca 2002 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Strony uzgodniły, że odpady, będące przedmiotem Umowy zostaną przetransportowane przez EKO - TECH lub Emitenta, co
zostanie uściślone mocą Aneksu. Wynagrodzenie Emitenta za odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych jest
uzgadniane każdorazowo pisemnie na podstawie charakterystyki odpadów i ich ilości. W stosunku do odpadów innych niż
niebezpieczne, podstawą wymiaru wynagrodzenia jest iloczyn ilości odpadów i wartość wyrażona w obowiązującym cenniku,
powiększona o podatek od towarów i usług. Cennik jest publikowany na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego na
stronie www.mobruk.pl i obowiązuje przez każdy kolejny kwartał bez konieczności pisemnego powiadamiania EKO – TECH.
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Wartość opłat nie może być zmieniana częściej niż raz na kwartał. Strony ustaliły, że począwszy od 1 stycznia roku
następnego licząc od daty podpisania Umowy, wynagrodzenie ulegać będzie podwyższeniu w okresach rocznych o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, przy czym taka zmiana wymaga
pisemnego powiadomienia EKO - TECH przez Emitenta bez konieczności sporządzania aneksu.
Strony ustaliły ponadto sposób opakowania odpadów, a EKO - TECH zobowiązywał się do przekazywania ich w stanie
stałym, pozbawionym obcych zanieczyszczeń, o składzie chemicznym zgodnym z obowiązującymi przepisami. Termin ich
odbioru każdorazowo uzgadniany jest telefonicznie. Umowa stanowi, iż Emitent ponosi pełną odpowiedzialność za
gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowiązującym prawem.
Rozwiązanie przedmiotowej Umowy może nastąpić w formie pisemnej za miesięcznym wypowiedzeniem, lub w każdym
czasie na podstawie porozumienia Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
W dniu 1 czerwca 2006 roku do powyżej Umowy Strony zawarły Aneks nr 1, w którym w stosunku do części odpadów
Emitent zobowiązał się do zastosowania upustu względem wynagrodzenia w stosunku do każdorazowej dostawy w
wysokości 23% wartości jednostkowej, pomniejszonej o wysokość opłaty środowiskowej, którą to kwotę następnie zwiększy
o tę opłatę. Jednakże w stosunku do następujących rodzajów odpadów Strony ustaliły inną wartość upustu:
dla odpadów o kodzie 02 03 05 – 57%
dla odpadów o kodzie 02 03 80 – 40%
dla odpadów o kodzie 07 06 80 – 50%
dla odpadów o kodzie 17 06 01* oraz 17 06 05* - 45%
W dniu 24 października 2007 roku Strony zawarły Aneks nr 2, w którym zmieniono zakres przedmiotowy Umowy na odpady
wyszczególnione w decyzjach:
- Wojewody Małopolskiego znak. ŚR.XIII.MGó.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku;
- Wojewody Dolnośląskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku;
- Starosty nowosądeckiego znak. ORL.I.7644/O/24/02 z dnia 28 czerwca 2002 roku.
Mocą tego Aneksu zmieniono również wysokość upustu dla odpadów o kodach 17 06 01* i 17 06 05* na 25% oraz dla
pozostałych towarów, z zastrzeżeniem utrzymania mocy prawnej upustów wymienionych w Aneksie nr 1, na 20%. Ponadto
Strony ustaliły wynagrodzenie za odbiór 1Mg odpadów innych niż niebezpieczne, wyszczególnionych w decyzji Wojewody
Małopolskiego znak. SR.IV.6619/W63/5/06/07 z dnia 27 lipca 2007 roku (za okres od dnia zawarcia aneksu do 31 grudnia
2007 roku), które następnie ponownie uległo zmianie. Ponadto w stosunku do przedmiotowych odpadów Emitent udzielił
EKO - TECH rabatu w wysokości 15%. Emitent został upoważniony do odmowy przyjęcia odpadów wymienionych we
wskazanej wyżej decyzji w przypadku przekroczenia parametrów odpadów ponad normy wskazane w Aneksie. Jednakże w
przypadku ich przyjęcia, wynagrodzenie Emitenta zostało ustalone w drodze indywidualnych negocjacji.
Umowa nadal obowiązuje.
Umowa z SARPI
Strony Umowy
- SARPI Dąbrowa Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: SARPI)
- Mo – BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest usługa zagospodarowania przez Emitenta dostarczanych przez SARPI odpadów o kodzie 19 01
13* oraz 19 01 11*, zgodnie z posiadanymi przez Emitenta Decyzjami, tj. Decyzją Wojewody Małopolskiego znak.
ŚR.XIII.MGó.6663/1/03 z dnia 22 czerwca 2004 roku oraz Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego znak:
SW.II.2.PK.7673-4/09 z dnia 06.01.2010r.
Istotne postanowienia Umowy
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Współpraca odbywa się na zasadzie bieżących zleceń usług zagospodarowania odpadów, składanych przez SARPI,
zawierających kod odpadu oraz sposób transportu. Wykonane przez Emitenta usługi rozliczane są na podstawie Faktur Vat
wystawianych każdorazowo przez Emitenta, po zrealizowaniu danego zlecenia.
Umowa nadal obowiązuje.

6.4.2.6. Wartość transakcji z głównymi odbiorcami Emitenta
Poniżej przedstawiona została wartość transakcji z odbiorcami paliw płynnych oraz odbiorcami usług utylizacji i
unieszkodliwiania odpadów, w ramach prowadzonej przez Emitenta działalności, ze wskazaniem wartości transakcji w
poszczególnych latach oraz ze wskazaniem szacunkowego udziału w obrocie (%). Nazwy odbiorców zostały objęte
wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji w niniejszym Prospekcie emisyjnym.
Tabela 41: Wartość transakcji z głównymi odbiorcami Emitenta
Łączna wartość transakcji
brutto (w tys. zł)

Nazwa odbiorcy

Szacunkowy udział w
obrocie (%)

2008
Odbiorcy paliw alternatywnych
Odbiorca 4
Odbiorca 4 - Cementownia A
Odbiorca 11 - Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia B

212

0,76

63

0,22

141

0,5

Odbiorcy usług w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Odbiorca 2

955

3,4

Odbiorca 3

0

-

Odbiorca 5

995

3,55

Odbiorca 13

51

0,18

Odbiorca 9

1 148

4,09

Odbiorca 14

1 391

4,96

15 735

56,06

Pozostali
2009

Odbiorcy paliw alternatywnych
Odbiorca 4
Odbiorca 4 - Cementownia A
Odbiorca 11 - Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia B

1 739

4,88

84

0,24

596

1,67

Odbiorcy usług w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Odbiorca 2

5 198

14,58

Odbiorca 3

1 983

5,56

Odbiorca 5

1 632

4,58

Odbiorca 13

360

1,01

Odbiorca 9

898

2,52

Odbiorca 14

959

2,69

11 669

32,74

Pozostali
2010
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Odbiorcy paliw alternatywnych
Odbiorca 4
Odbiorca 4 - Cementownia A
Odbiorca 11 - Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia B

1 770

4,74

113

0,30

777

2,08

Odbiorcy usług w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Odbiorca 2

3 472

9,30

Odbiorca 3

2 196

5,88

Odbiorca 5

1 495

4,00

Odbiorca 13

82

0,22

Odbiorca 9

463

1,24

Odbiorca 14
Pozostali

803

2,15

13 452

36,03

2011
Odbiorcy paliw alternatywnych
Odbiorca 4
Odbiorca 4 - Cementownia A
Odbiorca 11 - Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia B

2 390

5,8

762

1,85

502

1,22

Odbiorcy usług w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Odbiorca 2

1 013

2,46

Odbiorca 3

6 069

14,73

Odbiorca 5

705

1,71

Odbiorca 13

7

0,02

Odbiorca 9

240

0,58

Odbiorca 14

724

1,76

12 257

29,75

Pozostali

Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Odbiorcy paliw alternatywnych
Odbiorca 4
Odbiorca 4 - Cementownia A
Odbiorca 11 - Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia A
Odbiorca 12 – Cementownia B

0

-

72

3,53

55

2,70

Odbiorcy usług w zakresie utylizacji i unieszkodliwiania odpadów
Odbiorca 2

71

3,48

Odbiorca 3

541

26,53

Odbiorca 5

36

1,76

Odbiorca 13

0

-

Odbiorca 9

13

0,64

Odbiorca 14

34

1,67

1217

59,69

Pozostali

Źródło: Emitent
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6.4.2.7. Umowy o wykonawstwo i podwykonawstwo

Umowy z Gminą Grybów
Gmina Grybów jest głównym odbiorcą usług Emitenta z zakresu budowy i remontów dróg. Wartość transakcji brutto z
Urzędem Gminy Grybów w 2008 roku wyniosła 2.269 tys. zł co stanowiło 8,08 % udziału w obrocie Emitenta, w 2009 roku
wyniosła 2.953 tys. zł co stanowiło 8,29% udziału w obrocie Emitenta, w 2010 roku wyniosła 3.592 tys. zł co stanowiło 9,62%
udziału w obrocie Emitenta, natomiast na dzień zatwierdzenia Prospektu wynosi 2.030 tys. zł, co stanowi 12,06% udziału w
obrocie Emitenta. W poniższej tabeli wskazano umowy zawarte z Gminą Grybów w latach 2008 – 2011 oraz na dzień
zatwierdzenia Prospektu, wraz z ich opisem.
Tabela 42: Umowy z Gminą Grybów w latach 2008 – 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu
Data Umowy /
Nr Umowy

Strony
Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi
Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame postanowienia.

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
droga Lassowa w miejscowości Ptaszkowa –
wykonanie górnej warstwy podbudowy oraz
nawierzchni betonowej w ilości 1400 m2.

5 września 2011
/272.20.2011/

Remont infrastruktury drogowej – wykonanie
górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
6440 m 2 oraz usuwanie skutków odpadów
atmosferycznych – remont infrastruktury
drogowej – wykonanie górnej warstwy
podbudowy oraz nawierzchni betonowej na
drogach gminnych w ilości 4200m2.
/272.21.2011/

Gmina Grybów z
siedzibą w
Grybowie (dalej:
Zamawiający)
Mo-BRUK S.A. z
siedzibą w
Korzennej (dalej:
Wykonawca,
Emitent)

5 kwietnia 2011
/272.8.2011/

16 listopada 2010
/342/39/2010/
25 października
2010
/342/36/2010/

Wynagrodzenie: 659 842,11 zł brutto za
remont infrastruktury drogowej - wykonanie
górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
6440m2,, 427 763,99 zł brutto za usuwanie
skutków opadów atmosferycznych – remont
infrastruktury drogowej – wykonanie górnej
warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
4200 m2 , łącznie za wykonanie powyższego
Przedmiotu Umowy: 1 087 606,10 zł brutto.

do 10.11.2011

Remont infrastruktury drogowej – wykonanie
górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
8960 m 2 oraz usuwanie skutków powodzi –
remont infrastruktury drogowej – wykonanie
górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
11214 m 2.
Wynagrodzenie: 905.126,74 zł brutto za
remont infrastruktury drogowej - wykonanie
górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
8960 m2,, 1.125.128,79 zł brutto za usuwanie
skutków klęsk żywiołowych – remont
infrastruktury drogowej – wykonanie górnej
warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej na drogach gminnych w ilości
11214 m2 , łącznie za wykonanie Przedmiotu
Umowy: 2.030.255,53 zł brutto.

Wynagrodzenie, przedstawione w ofercie w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego obejmowało wszelkie
obowiązki Wykonawcy, niezbędne do wykonania zamówienia.
Warunkiem wypłaty przedmiotowego wynagrodzenia było
przedstawienie przez Wykonawcę dowodów dokonania zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcom;

2)

Wykonawca był zobowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy
ubezpieczenia, przedstawiając ich warunki do akceptacji
Zamawiającemu;

3)

Wykonawca wniósł w formie gwarancji ubezpieczeniowej, tytułem
zabezpieczenia, kwotę odpowiadającą 10% wynagrodzenia
umownego brutto, przy czym 70% tej kwoty miało zostać
zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po terminie odbioru
końcowego, pozostałe 30% zaś zostało zatrzymane na okres
trwania rękojmi – 36 miesięcy, dla pokrycia ewentualnych
roszczeń Zamawiającego z tego tytułu i zabezpieczenie to będzie
ważne do daty przypadającej na 15 dni później od daty
ostatecznego odbioru;

4)

Umowa dopuszczała zlecenie wykonania określonych robót
podwykonawcom, pod warunkiem posiadania przez nich
należytych kwalifikacji i za zgodą Zamawiającego. Umowa z
podwykonawca powinna była gwarantować prawidłowe wykonanie
robót, a termin zapłaty wynagrodzenia, płatnego przez
Wykonawcę, musiał być wcześniejszy przed terminem rozliczenia
końcowego Stron. Ponadto Strony przewidziały procedurę
wyrażenia zgody na zawarcie takiej umowy i jej formę pisemną
zwykłą pod rygorem nieważności. W przypadku nie dokonania
rozliczenia Wykonawcy z podwykonawcami – mogli oni żądać
zapłaty od Zamawiającego, który następnie miał potrącać kwoty
wynagrodzenia z należności Wykonawcy. Wykonawca natomiast
odpowiadał za działania podwykonawców jak za swoje własne, a
do zawarcia umowy z podwykonawca niezbędna była zgoda
Stron;

5)

Zamawiający był zobowiązany do przekazania i odbioru budowy w
terminach wskazanych w Umowie;

6)

Wykonawca był zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy,
spełnienia warunków informacyjnych i protokolarnych,
zapewniania infrastruktury technicznej, ubezpieczenia budowy, jej
zabezpieczenia i zgłoszenie do odbioru końcowego;

7)

Strony wskazały Inspektora Nadzoru Budowlanego i Kierownika
Budowy, a Wykonawca zobowiązał się do zapewniania im oraz
innym uprawnionym wstępu na teren budowy i do innych miejsc,
gdzie odbywały się roboty.

8)

Wykonawca odpowiada za wady budowy, na mocy rękojmi
udzielonej na okres trzech lat, licząc od daty końcowego odbioru
przedmiotu Umowy. Strony przewidziały procedurę stwierdzenia
istnienia wad, a w przypadku stwierdzenia ich istnienia
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w odpowiednim
terminie, po bezskutecznym upływie którego, Zamawiający jest
uprawniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. Na ostatni
dzień trwania rękojmi Wykonawca wyznaczy ostateczny odbiór
przedmiotu Umowy. W czasie trwania rękojmi Wykonawca jest
zobowiązany do dokonywania okresowych przeglądów i
konserwacji;

9)

Strony ustaliły następujące kary umowne, płatne przez

do 30.09.2011

Wynagrodzenie: 143.484,42 zł brutto.

29 sierpnia 2011

1)

do 30.09.2011

Usuwanie skutków powodzi, dokonanie
remontu drogi na terenie Gminy Grybów –
wykonanie nawierzchni betonowej – 9.436 m2
Wynagrodzenie: 943.726,08 zł brutto.

do 17.12.2010

Usuwanie skutków powodzi – remont dróg na
terenie Gminy Grybów – wykonanie
nawierzchni betonowej. Wynagrodzenie:
360.554,90 zł brutto.

do 10.12.2010
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Data Umowy /
Nr Umowy

Strony
Umowy

Przedmiot Umowy
Usuwanie skutków powodzi, modernizacja
drogi Kumolka w miejscowości Stróże –
wykonanie nawierzchni betonowej.

25 października
2010
/342/35/2010/

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego:

do 10.12.2010

-

Inwestycja Wodociągowa – wykonanie drogi
dojazdowej do zbiornika wody pitnej w
miejscowości Stara Wieś – nawierzchnia
betonowa. Wynagrodzenie: 129.417,11 zł
brutto.

Z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, za każdy
dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na
wykonanie świadczenia, do dnia rzeczywistego jego
wykonania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto.

do 20.11.2010

-

Modernizacja drogi rolniczej „NalepówkiPańskie” w miejscowości Siołkowa –
wykonanie nawierzchni betonowej.
Wynagrodzenie: 136.497,50 zł brutto.

Z tytułu zwłoki w usunięciu wad, za każdy dzień opóźnienia,
liczonego od dnia wyznaczonego na wykonanie świadczenia,
do dnia rzeczywistego jego wykonania w wysokości 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto.

do 15.10.2010

-

Za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto.

Wynagrodzenie: 55.470,96 zł brutto.

8 października
2010
/342/33/2010/
9 września 2010
/342/27/2010/

6 maja 2010
/342/15/2010/

27 kwietnia 2010
/342/14/2010/

12 października
2009 roku
/342/33/2009/

do 31.07.2010

Remont infrastruktury drogowej, wykonanie
górnej warstwy podbudoway oraz
nawierzchni betonowej w ciągu dróg
administrowanych przez Urząd Gminy w
Grybowie w łącznej ilości 17.080 m2
Wynagrodzenie: 1.665.269,55 zł brutto.

do 31.08.2010

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2009
roku oraz remont dróg gminnych w zakresie
wykonania nawierzchni betonowych.
Wynagrodzenie : 408.092,20 zł brutto tytułem
usuwania klęsk żywiołowych oraz
109.211,67 zł brutto tytułem remontu dróg;
łącznie: 517.303,87 zł brutto.

do 10.11.2009

Remont infrastruktury drogowej, wykonanie
górnej warstwy podbudowy oraz nawierzchni
betonowej w ciągu dróg administrowanych
przez Urząd Gminy w Grybowie w ilości
15.000 m2.

14 kwietnia 2009
roku
/342/8/2009/

10)

Usuwanie skutków powodzi – w ciągu drogi
gminnej nr 2272 koło stacji paliw gazowych w
miejscowości Biała Niżna – wykonanie
nawierzchni betonowej. Wynagrodzenie:
83.844,52 zł brutto.

Strony ustaliły następujące kary umowne, płatne przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy:
-

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki w przekazaniu placu budowy;

-

0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień
zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy, z przyczyn zależnych
od Zamawiającego;

-

Z tytułu odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem odstąpienia w
sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych

11)

Powyższe kary umowne nie uniemożliwiają dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, a Strony wyraziły zgodę na
potrącenia ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

12)

Strony ustaliły, iż przedmiotem odbioru końcowego był przedmiot
Umowy. Przed jego dokonaniem Wykonawca zobowiązał się do
dokonania wszystkich niezbędnych prób i testów technicznych.
Strony przewidziały w Umowie procedurę informowania o
zakończeniu robót, a także odbioru przedmiotu Umowy oraz
dokumentację, która w tym celu miała zostać przygotowana.
Odbiór nie mógł trwać dłużej niż 7 dni, lecz mógł on zostać
przerwany celem naprawienia ujawnionych wad lub braków. W
przypadku ujawnienia się wad, niemożliwych do usunięcia
Zamawiający był uprawniony do stosunkowego obniżenia
wynagrodzenia Wykonawcy;

13)

Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy,
przysługujące Zamawiającemu, w przypadku:

do 30.09.2009

Wynagrodzenie : 1.354.200,00 zł brutto.
26 września 2008
roku
/-/

16 września 2008
roku
/-/

Gmina Grybów z
siedzibą w
Grybowie
(zwanym dalej:
Zamawiający)
Mo-BRUK J.
Mokrzycki Spółka
Komandytowa z
siedzibą w
Korzennej
(obecnie Mo –
BRUK S.A., dalej:
Wykonawca,
Emitent)

/-/

/INW/342/D/31/

Usunięcie skutków klęsk żywiołowych po
powodzi w zakresie wykonania nawierzchni
betonowej w ciągu dróg: „droga Madejka nr
17” w miejscowości Krużlowa Wyżna, „droga
Las nr 711” w miejscowości Stróże, „droga
Strzylawki – Pańskie nr 2012;913” w
miejscowości Siołkowa, „droga Kawiory nr 42”
w miejscowości Binczarowa, „droga Kawiory
nr 317” w miejscowości Kąciowa w łącznej
ilości 2940 m 2.

do 10.10.2008

Postawienia go w stan likwidacji,

-

Wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

-

Przerwania przez Wykonawcę prowadzenia robót i nie
podjęcia ich w okresie dwóch tygodni,

-

Nie rozpoczęcia wykonywania robót przez Wykonawcę w
okresie dwóch tygodni od daty podpisania Umowy,

-

Nie należytego wykonywania robót lub innych zobowiązań
przez Wykonawcę,

Roboty związane z usuwaniem skutków
opadów atmosferycznych z roku 2010 odbudowa korpusu drogowego drogi

W razie nastąpienia istotnej zmiany okoliczności,

14)

26 11.2010 15.12.2010

Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy,
przysługujące Wykonawcy, w przypadku:
-

Odmowy odbioru robót przez Zamawiającego, bez ustalonej
przyczyny,

-

Poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego, iż w
skutek nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie on w
stanie spełnić swoich zobowiązań.

15)

Powyższe prawa odstąpienia powinny były zostać wykonane w
formie pisemnej zwykłej pod rygorem nieważności i zawierać
uzasadnienie, a zamiar odstąpienia musi zostać zakomunikowany
drugiej stronie na co najmniej 14 dni przed wykonaniem
odstąpienia.

16)

W przypadku dokonania odstąpienia Wykonawca zobowiązany był
do zabezpieczenia placu budowy.

17)

Strony wyłączyły możliwość modyfikacji Umowy, poza zakres
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie
którego została zgłoszona oferta i zawarta Umowa. Ponadto
Strony nałożyły na siebie szereg obowiązków informacyjnych w
zakresie zmian adresów lub numerów telefonów.

do 30.09.2008

Wynagrodzenie: 1.462.232,11 zł brutto.

Gmina Grybów
z siedzibą w
Grybowie

-

do 06.10.2008

Wynagrodzenie : 268.651,95 zł brutto.

Dokonanie robót budowlanych, remontu dróg
gminnych – wykonanie nawierzchni
betonowej w ilości 16.500 m2..

19 marca 2008
roku

26 listopada
2010

Remont drogi rolniczej – wykonanie
nawierzchni betonowej – droga „Ropska Góra
– Michałówka” w miejscowości Gródek.
Wynagrodzenie: 209.803,84 zł brutto.

Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame
postanowienia.
1)

Umowa przewidywała następujące kary umowne na rzecz
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Data Umowy /
Nr Umowy
2010/

26 sierpnia
2010
/INW/342/D/22/
2010/

Strony
Umowy

Przedmiot Umowy

(dalej:
Zamawiający)

gminnej Motykówka do Wawrzki w
miejscowości Kąclowa w zakresie
wbudowania żwiru.

Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w
Korzennej
(dalej:
Wykonawca,
Emitent)

Wynagrodzenie: 16.532,46 zł brutto.
Roboty związane z remontem drogi „
Zawodzie” o dł.65 mb w miejscowości
Biała Nizina w zakresie – wykonania
nawierzchni betonowej gr.15 cm, beton
klasy C 30/37

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi
Zamawiającego:

Wynagrodzenie: 14.490,20 zł brutto.

/INW/342/D/21/
2010/

- wykonania nawierzchni betonowej
gr. 15 cm, beton klasy C30/37,
- wykonania wyrównania istniejącej
podbudowy tłuczniem kamiennym śr.
gr. 10 cm,

- wykonania wyrównania istniejącej
podbudowy tłuczniem kamiennym śr.
gr. 10 cm,

do 30.09.2010

- wykonania nawierzchni betonowej
gr.15 cm, beton klasy c30/37,
do 30.09.2010

- wykonanie poboczy żwirowych, gr.
15 cm.
Wynagrodzenie: 22.112,60 zł brutto.
Roboty związane z remontem drogi
„Gawłówka I ” w miejscowości Kąclowa
o dł. 140mb w zakresie:
23 sierpnia
2010
/INW/342/D/18/
2010/

- wykonania nawierzchni betonowej
gr.15 cm, beton klasy c30/37,
- wykonania wyrównania istniejącej
podbudowy tłuczniem kamiennym,
śr. gr. 10 cm,

do 30 września
2010

- wykonanie poboczy żwirowych, gr.
15 cm.
Wynagrodzenie: 39.847,80 zł brutto.
10 sierpnia
2010
/INW/342/D/15/
2010/

Roboty związane z remontem drogi
„Gryblówka ” w miejscowości Kąclowa
w zakresie:

10 % wynagrodzenia umownego brutto , za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
zamawiającego

Wykonawca udzielił 3 letniej gwarancji jakości na
wykonanie przedmiotu umowy.

Roboty związane z remontem drogi
„Ligęzówka” w miejscowości Cieniawa o
dł. 81mb w zakresie:

- wykonania wyrównania istniejącej
podbudowy tłuczniem kamiennym,
śr. gr. 10 cm,

-

4)

Wynagrodzenie: 15.014,72 zł brutto.

/INW/342/D/19/
2010/

10% wynagrodzenia umownego brutto za
odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
wykonawcy

Umowa przewidywała odpowiedzialność Wykonawcy
wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w
wykonanym przedmiocie umowy przy czym termin rękojmi
wynosił trzy lata licząc od daty końcowego odbioru
przedmiotu Umowy.

- wykonania poboczy żwirowych, gr 15
cm.

23 sierpnia
2010

-

3)

Roboty związane z remontem drogi
„Wymowa” w miejscowości Ptaszkowa
o dł. 55mb w zakresie:

/INW/342/D/20/
2010/

0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie,
za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu
budowy.

Jeżeli wartość szkody przekroczyła wartość należnych kar
umownych, Strony mogły dochodzić odszkodowania w
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

do 30.09.2010

Wynagrodzenie: 38.467,17 zł brutto.

- wykonania nawierzchni betonowej
gr.15 cm, beton klasy c30/37,

-

2)

- wykonania poboczy żwirowych, gr 15
cm.

25 sierpnia
2010

0,1 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie
za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu
umowy, oraz za każdy dzień zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych w okresie rękojmi

do 30.09.2010

Roboty związane z remontem drogi
„Zofinów” o dł. 115mb oraz rozjazd „
Molówka” w miejscowości Siołkowa w
zakresie:
26 sierpnia
2010

-

do 30.09.2010

- wykonania nawierzchni betonowej
gr.15 cm, beton klasy c30/37,
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Data Umowy /
Nr Umowy

Strony
Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi

- wykonania wyrównania istniejącej
podbudowy tłuczniem kamiennym, śr
gr 10cm,
- wykonanie poboczy żwirowych, gr.
15 cm.
Wynagrodzenie: 24.023,56 zł brutto.
Wykonanie:
- nawierzchni betonowej gr 15 cm,
20 października
2010

- górnej warstwy podbudowy gr śr 10
cm,

/INW/342/D/33/
2009/

- rozbiórka istniejącej podbudowy
betonowej w ciągu drogi
„Chuchałówka” w miejscowości
Siołkowa.

Gmina Grybów
z siedzibą w
Grybowie
(dalej:
Zamawiający)

20 maja 2009
/INW/342/D/04/
2009/

11 maja 2009
/INW/342/D/03/
2009

Mo-BRUK J.
Mokrzycki
Spółka
Komandytowa
z siedzibą w
Korzennej
(obecnie Mo –
BRUK S.A.,
dalej:
Wykonawca,
Emitent)

28 kwietnia
2009
/INW/342/D/02/
2009/

do 10.12.2009

Wynagrodzenie: 54.816,98 zł brutto.
Wykonanie nawierzchni betonowej oraz
górnej warstwy podbudowy w ciągu
drogi gminnej „ Góra Wieś I” w
miejscowości Polna- 174m2

do 08.06.2009

Wynagrodzenie: 15.708,72 zł brutto.
Wykonanie nawierzchni betonowej oraz
górnej warstwy podbudowy na placu
manewrowym przeznaczonym dla
autobusu szkolnego w miejscowości
Polna- 129m2.

do 03.06.2009

Wynagrodzenie: 11.646,12 zł brutto.
Likwidacja przełomów na odcinku
150mb, powstałych w ciągu drogi
gminnej „Zagórze” w miejscowości
Siołkowa oraz wymiana zniszczonej
nawierzchni bitumicznej na
nawierzchnię betonową.

do 29.05.2009

Wynagrodzenie: 40.031,25 zł brutto.

28 lipca 2010
/BGiOŚ.7041/5/
2010/

Miasto Grybów
z siedzibą w
Grybowie
(dalej:
Zamawiający)

Wykonanie nawierzchni betonowej na
drodze K290850 dz. Nr 1650 obr.4
miasta Grybowa na długości 105 mb:

Mo-BRUK S.A.
z siedzibą w
Korzennej
(dalej:
Wykonawca,
Emitent)

- wykonanie nawierzchni betonowej z
betonu cementowego klasy CC30/37 klasa ekspozycji XF4 o
grubości 15 cm na długości 105 mb i
szerokości2.60m.

- podbudowa z kruszywa łamanego o
grubości 10 cm na długości 106 mb i
szerokości 2,80 m

do 30.10.2010

/BGiOŚ.3421/08/

Mo-BRUK J.
Mokrzycki
Spółka
Komandytowa
z siedzibą w
Korzennej
(obecnie Mo –
BRUK S.A.,
dalej:
Wykonawca,

Wykonawca udzielił gwarancji wykonania przedmiotu
umowy jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy;

2)

Umowa przewidywała odpowiedzialność Wykonawcy z
tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy,
powstałe w okresie trwania gwarancji oraz stwierdzone w
toku czynności odbioru końcowego;

3)

Wykonawca udzielił gwarancji na 3 letni okres z tytułu
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy;

4)

Umowa przewidywała obowiązek zapłaty kary umownej
przez Wykonawcę w wysokości 10 % wartości zakresu
rzeczowego części przedmiotu umowy, od którego
odstąpił, w przypadku odstąpienia od umowy z winy
Wykonawcy;

5)

Wykonawca nie mógł powierzyć wykonania obowiązków
innej osobie bez zgody Zamawiającego.

Wynagrodzenie: 30.000,00 zł brutto.

Miasto Grybów
z siedzibą w
Grybowie
(dalej:
Zamawiający)
26 maja 2008
roku

1)

Odbudowa drogi gminnej nr K 290843
w Grybowie – dz. Nr 2447 obr. 4 Miasta
Grybowa, oś. Biała Wyżna
Wynagrodzenie: 57.982,57 zł brutto.

02.06.2008 –
29.08.2008

1) Wykonawca zobowiązał się do wykonania, strzeżenia,
zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania na własny koszt
infrastruktury i urządzeń niezbędnych do prowadzenia robót, a
także do zapewnienia obsługi geodezyjnej robót. Ponadto na
Wykonawcy spoczywał obowiązek zapewnienia zaplecza
technicznego niezbędnego dla wykonania przedmiotu Umowy,
ubezpieczenia budowy i urządzeń wymienionych w Umowie od
następstw zdarzeń losowych i pracowników oraz wskazanych
osób trzecich odpowiedzialności cywilnej;
2) Wykonawca zobowiązał się dostarczyć materiały niezbędne
do wykonania przedmiotu Umowy, które musiały spełniać
wskazane w Umowie wymogi jakościowe i na każde żądanie
Zamawiającego okazywać oznaczone w Umowie znaki,
certyfikaty i aprobaty techniczne. Ponadto Wykonawca we
własnym zakresie zobowiązał się do zapewnienia
oprzyrządowania i potencjału ludzkiego, niezbędnego dla
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Data Umowy /
Nr Umowy

Strony
Umowy
Emitent)

Przedmiot Umowy

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi
sprawdzenia właściwości lub ilości wykorzystanych materiałów.
3) W określonych w Umowie przypadkach, związanych z
okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy, Strony zastrzegły
możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac.
4) Na wprowadzenie podwykonawcy Wykonawca musiał
uzyskać zgodę Zamawiającego, przedstawić mu właściwą
umowę. Za działania podwykonawców pełną odpowiedzialność
ponosił Wykonawca.
5) Wykonawca zobowiązał się do wykonania szeregu świadczeń
dodatkowych: pełnienia funkcji koordynacyjnych, zapewnieni
specjalistycznego kierownictwa w zakresie montażu
dostarczanych przez siebie maszyn, spełniania obowiązków
informacyjnych, a także naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych robót.
6) Strony zastrzegły następujące kary umowne, w przypadku
naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę:
- za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie przedmiotów
odbioru w wysokości 0,3% wynagrodzenia za te przedmiotu, za
każdy dzień zwłoki;
- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień
zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
umownego za każdy dzień przerwy;
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
7) Strony zastrzegły następujące kary umowne, w przypadku
naruszenia warunków Umowy przez Zamawiającego:
- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej
części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie
przerwy w wykonaniu robót z innych przyczyn w wysokości 0,15
% wynagrodzenia umownego za wykonanie umówionych
przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub,
które zostały przerwane – za każdy dzień zwłoki lub przerwy;
- z tytułu odstąpienia od Umowy, z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem odstąpienia w sytuacji
określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8) Umowa przewidywała uprawnienie Zamawiającego do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
9) Wykonawca wniósł, tytułem zabezpieczenia kwotę 2.889,13
zł w formie pieniężnej, w tym 30% było przeznaczone na
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% było
przeznaczone jako gwarancja należytego wykonania robót. W
przypadku zmniejszenia wartości zabezpieczenia, Wykonawca
zobowiązany był do jego uzupełnienia w terminie 7 dni.
10) Przedmiot umowy miał zostać odebrany w terminie 14 dni
od daty poinformowaniu Zamawiającego o gotowości
Wykonawcy do jego odbioru. W przypadku stwierdzenia
istnienia wad Zamawiający mógł żądać ich usunięcia i odmówić
odbioru do chwili ich usunięcia, jeżeli zaś nie dałoby się usunąć
mógł żądać obniżenia wynagrodzenia lub jeśli uniemożliwiałby
one użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
– odstąpić od Umowy lub zażądać ponownego wykonania
przedmiotu Umowy.
11) Strony postanowiły, iż po wykonaniu Umowy będą miały
miejsce coroczne przeglądy międzygwarancyjne, a po upływie
terminu rękojmi zostanie wyznaczony termin ostatecznego
odbioru pogwarancyjnego.
12) Ponad postanowienia wynikającej z ustawy Kodeks Cywilny
rękojmi Wykonawca udzielił Zamawiającemu 36-miesięcznej
gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot Umowy, licząc od
dnia odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów
budowlanych.
13) Rozliczenie przedmiotu Umowy miało nastąpić po
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Data Umowy /
Nr Umowy

Strony
Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.
14) Strony wyłączyły możliwość zmiany Umowy, jeżeli miałoby
to być niekorzystne dla Zamawiającego i jeżeli należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba ż konieczność takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy.

Remont drogi Granice w miejscowości
„Biała Niżna” - wykonanie nawierzchni
betonowej z betonu C30/37,ŚR 7 CM.
Beton Zbrojny, zbrojeniem
rozproszonym.

4 grudnia 2008
/-/

05.12.2008 –
19.12.2008

Wynagrodzenie: 11.873,40 zł brutto.
Remont drogi gminnej w przysiółku
„Zofinów” w miejscowości „Siołkowa”wykonanie górnej warstwy podbudowy
z żwiru naturalnego gr 8 cm, wykonanie
nowej nawierzchni betonowej gr 15 cm
z betonu C30/37, ilość 140m2.

12 listopada
2008
/-/

12.11.2008 –
12.12.2008

Wynagrodzenie: 12.792,93 zł brutto.

27 października
2008
/-/

25 września
2008
/-/

29 sierpnia
2008
/-/

Gmina Grybów
z siedzibą w
Grybowie
(dalej:
Zamawiający)
Mo-BRUK J.
Mokrzycki
Spółka
Komandytowa
z siedzibą w
Korzennej
(obecnie Mo –
BRUK S.A.,
dalej:
Wykonawca,
Emitent)

Remont drogi gminnej „Gromnik” w
miejscowości Krużlowa Niżna rozbiórka istniejącej nawierzchni
bitumicznej, wykonanie nawierzchni
betonowej gr.15 cm z betonu C 30/37,
ilość 100m2.

03.11.2008 –
28.11.2008

1)

Wynagrodzenie: 9.137,79 zł brutto.
Remont drogi Strzylawki w
miejscowości Siołkowa - wykonanie
górnej warstwy podbudowy z żwiru
naturalnego gr 8cm oraz nawierzchni
betonowej gr 15 cm z betonu C30/37

01.10.2008 –
10.11.2008

/-/

Umowa przewidywała następujące kary umowne na rzecz
Zamawiającego:
-

0,1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w
wykonaniu przedmiotu Umowy, liczonej od dnia
wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia
faktycznego odbioru,

-

0,1% za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od
dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do
dnia faktycznego odbioru,

-

10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od
umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

Wynagrodzenie: 25.585,84 zł brutto.
Remont drogi Zadzielanka w
miejscowości Polna - wykonanie górnej
warstwy podbudowy z żwiru
naturalnego gr 8cm oraz nawierzchni
betonowej gr 15 cm z betonu C30/37,
ilość 574m2.

oraz następujące kary umowne na rzecz Wykonawcy:
01.09.2008 –
30.10.2008

Wynagrodzenie: 50.867,88 zł brutto.

27 sierpnia
2008

Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame
postanowienia.

Remont drogi gminnej Na Bańkę w
miejscowości Polna - rozbiórka
istniejącej nawierzchni betonowej,
wykonanie nowej nawierzchni
betonowej gr 15 cm z betonu C30/37,
ilość 54m2.

-

za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 0,1% za
każdy dzień zwłoki,

-

z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego.

Wykonawca udzielił 3 letniej gwarancji jakości na wykonanie
przedmiotu umowy.
29.08.2008 –
30.09.2008

Wynagrodzenie: 8.399,10 zł brutto.

16 lipca 2008
/-/

Remont włączenia do drogi gminnej w
miejscowości Kruzlowa Wyżyna wykonanie nawierzchni betonowej z
betonu C30/37 o grubości 15 cm w
ilości 356m2.

17.07.2008 –
30.08.2008

Wynagrodzenie: 28.846,68 zł brutto.
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Data Umowy /
Nr Umowy

Strony
Umowy

3 lipca 2008
/-/

Przedmiot Umowy
Remont drogi Odlas koło tartaku w
miejscowości Ptaszkowa oraz remont
drogi koło Kosteckiego w miejscowości
Kruzlowa Niżna, 309,80m2 - wykonanie
górnej warstwy podbudowy z kamienia
naturalnego o grubości 8 cm oraz
wykonanie nawierzchni betonowej z
betonu C30/37 gr.15 cm.

Okres
realizacji
Umowy

Uwagi

04.07.2008 –
30.08.2008

Wynagrodzenie: 27.454,48 zł brutto.

Źródło: Emitent

Umowa o podwykonawstwo Nr A1/652/309/2011 z dnia 18 lipca 2011 roku
Strony Umowy
- DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (dalej: Wykonawca)
- Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej (dalej: Podwykonawca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było wykonanie przed Podwykonawcę następujących prac:
- Autostrada: nawierzchnia z betonu cementowego grubości 28 cm,
- Węzeł Bytom: nawierzchnia z betonu cementowego grubości 28 cm,
- Węzeł Wieszowa: nawierzchnia z betonu cementowego grubości 27 cm,
- Węzeł Czekanów: nawierzchnia z betonu cementowego grubości 27 cm.
Podwykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie obowiązki wynikające z Umowy, w sposób zgodny z postanowieniami
Umowy zawartej przez Wykonawcę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach
(Zamawiający), w dniu 16 czerwca 2009 roku o numerze GDDKiA/KA/54/R-1/A-1/PŚL-M/2008, określoną dokumentacją
techniczną i standardami wykonania.
Istotne postanowienia Umowy
Strony ustaliły następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
- rozpoczęcie prac – od dnia 8 sierpnia 2011 roku,
- zakończenie prac - do dnia 1 października 2011 roku.
Umowa stanowi, że modyfikacja zakresu prac Podwykonawcy (powiększenie, zmiana lub zawężenie zakresu tych prac, a
także zmiana terminów wykonania prac Podwykonawcy) jest dopuszczalna w przypadkach, gdy:
modyfikacja wynika ze zlecenia udzielonego Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu (osoba
wyznaczona przez Zamawiającego w ramach Umowy z Zamawiającym) na podstawie Umowy z Zamawiającym,
modyfikacja wynika ze zmiany Umowy z Zamawiającym dokonanej przez Wykonawcę i Zamawiającego lub,
modyfikacja dokonywana jest na podstawie jednostronnego oświadczenia Wykonawcy,
modyfikacja wynika z różnic stwierdzonych obmiarem dokonanym przez Inżyniera Kontraktu.
Podwykonawca ponosi wszelkiego rodzaju opłaty publicznoprawne, m.in. za niezbędne zezwolenia, uzgodnienia lub decyzje
administracyjne, do pokrycia których Wykonawca jest zobowiązany wobec Zamawiającego na podstawie Umowy z
Zamawiającym, w zakresie odnoszącym się do prac Podwykonawcy.
Umowa przewiduje kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek wystąpienia u obecnego na placu budowy
pracownika Podwykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, jednocześnie Podwykonawca
zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód spowodowanych przez te osoby, których wartość przekraczać będzie
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wysokość należnych kar umownych, przy czym należności przysługujące Wykonawcy będą potrącone z roszczeniami
Podwykonawcy, na zasadach określonych w Umowie.
Za wykonanie prac stanowiących Przedmiot Umowy, Podwykonawca otrzyma wynagrodzenie, obliczone na podstawie
zestawienia prac, ilości i cen jednostkowych w maksymalnej wysokości: 2.640.800,16 zł brutto. Zgodnie z Umową, Strony
ustaliły, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz usunięcia wad i usterek udzielane przez Podwykonawcę
stanowić będzie kwota w wysokości 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto. Z każdej płatności przysługującej
Podwykonawcy od Wykonawcy zatrzymywana będzie część wynosząca:
15% aż do osiągnięcia 50% kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania, a następnie
10% aż do osiągnięcia całej kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania.
W przypadku, gdy maksymalna wartość wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie z jakiegokolwiek powodu podwyższona,
odpowiedniemu podwyższeniu ulegnie zabezpieczenie wykonania. Wykonawca będzie w takim przypadku uprawniony do
zatrzymania z kolejnych płatności na rzecz Podwykonawcy do 20% aż do osiągnięcia kwoty zatrzymania określonej na
podstawie powyższych punktów, liczonej od zwiększonej maksymalnej wartości wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wykonawca może realizować prawa z zabezpieczenia niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy lub
przepisów prawa z przyczyn związanych z nieprawidłowym wykonaniem prac przez Podwykonawcę lub innych przyczyn
leżących po stronie Podwykonawcy.
Umowa stanowi, iż zabezpieczenie wykonania zostanie wypłacone Podwykonawcy w następujący sposób:
70% w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego Świadectwa Przejęcia,
30 % w terminie 30 dni od otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego Świadectwa Wykonania.
Zabezpieczenie wykonania może zostać zastąpione przez Podwykonawcę płatną na pierwsze żądanie, nieodwołalną i
bezwarunkową gwarancją bankową zabezpieczającą prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy. W przypadku podwyższenia
maksymalnej wartości wynagrodzenia Podwykonawcy po przedłożeniu gwarancji bankowej podwyższenia wymaga także
suma gwarancyjna, przy czym do czasu przedłożenia przez Podwykonawcę Wykonawcy zmienionej gwarancji bankowej,
Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zatrzymań z płatności na rzecz Podwykonawcy aż do momentu , w którym
suma gwarancji bankowej oraz faktyczna kwota zatrzymana osiągnie wartość określoną powyżej, liczoną od zwiększonej
maksymalnej wartości wynagrodzenia Podwykonawcy.
Gwarancja bankowa musi pochodzić od banku zaakceptowanego przez Wykonawcę i winna być wystawiona na okres do
dnia otrzymania przez Wykonawcę Świadectwa Wykonania, nie później niż do dnia 31 marca 2014 roku, z uwzględnieniem
redukcji kwoty gwarantowanej. Zgodnie z Umową, Podwykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody majątkowe w
postaci rzeczywistych strat oraz utraconych zysków, jakie powstaną w związku z wykonywaniem przez niego prac jak
również szkody niemajątkowe, w szczególności szkody na osobie, jakie powstaną w związku z wykonywaniem prac, przy
czym Podwykonawca zwolnił Wykonawcę od odpowiedzialności wobec osób trzecich za wskazane szkody a w razie
dochodzenia przez osoby trzecie od Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń o naprawienie szkód , Podwykonawca jest
zobowiązany do zwrotu wszelkich poniesionych przez Wykonawcę kosztów, wydatków i dokonanych wypłat w celu
zaspokojenia tych roszczeń. Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wskazane szkody, jeżeli powstały one z
przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, Wykonawcy lub innego podwykonawcy.
Podwykonawca zobowiązany jest posiadać na koszt własny następujące ubezpieczenia:
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, w tym od odpowiedzialności za
szkody na osobie na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł za pojedynczą osobę,
ubezpieczenie sprzętu budowlanego i urządzeń budowlanych wykorzystywanych w trakcie realizacji prac objętych
niniejszą Umową,
ubezpieczenia OC samochodów i innych pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w trakcie realizacji prac
objętych niniejszą Umową.
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W razie powierzenia Podwykonawcy jakichkolwiek prac projektowych, Podwykonawca winien posiadać na koszt własny
ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej w zakresie projektowania na kwotę nie niższą niż określona w obowiązujących
przepisach, natomiast w przypadku, gdy Podwykonawca nie będzie posiadał ubezpieczeń , Wykonawca jest uprawniony do
samodzielnego uzyskania takiego ubezpieczenia i potrącenia wszelkich poniesionych w związku z tym wydatków i kosztów z
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dochodzenia ich od Podwykonawcy w każdy inny prawnie dopuszczalny
sposób.
Podwykonawca jest odpowiedzialny względem Wykonawcy z tytułu rękojmi, jeżeli prace mają wady zmniejszające ich
wartość lub użyteczność. Okres rękojmi wynosi jeden rok, licząc od dnia odbioru prac Podwykonawcy, przy czym w żadnym
wypadku okres rękojmi nie może upłynąć przed końcem odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu
rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do prac będących przedmiotem Umowy. W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca
może żądać ich usunięcia lub obniżenia wynagrodzenia, a jeżeli wada jest istotna odstąpić od Umowy.
W razie wystąpienia wad Wykonawca może obniżyć wynagrodzenie Podwykonawcy po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu go do ich usunięcia.
Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż
gwarancja udzielona przez Podwykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji
producenta. Niezależnie od wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, Wykonawca może żądać naprawienia
szkody na zasadach ogólnych i dochodzić wszelkich innych praw. Ponadto niezależnie od powyższych postanowień
odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Wykonawcy za wady prac nie będzie w żadnym przypadku mniejsza niż
odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za wady z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do tej części
przedmiotu Umowy z Zamawiającym , która pokrywa się z przedmiotem Umowy.
W przypadku, gdy Umowa z Zamawiającym zostanie rozwiązana, wypowiedziana lub wygaśnie z jakichkolwiek przyczyn i na
jakiejkolwiek podstawie oraz gdy Zamawiający zaprzestanie zatrudniania Wykonawcy w ramach Umowy z Zamawiającym z
jakichkolwiek przyczyn i na jakiejkolwiek podstawie, Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy ze
skutkiem na dzień otrzymania przez Podwykonawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.
Ponadto Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem na dzień otrzymania przez Podwykonawcę
oświadczenia o wypowiedzeniu w następujących przypadkach:
Podwykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął wykonywania prac w terminie 7 dni od otrzymania
polecenia rozpoczęcia prac,
Podwykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymał wykonywanie prac na okres dłuższy niż 14 dni,
Podwykonawca nie przestrzega wskazówek Wykonawcy, dotyczących sposobu wykonania prac,
Podwykonawca dopuścił się istotnego naruszenia któregokolwiek z innych obowiązków określonych w niniejszej
Umowie i pomimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę, skutki naruszenia nie zostały usunięte,
pracownicy Podwykonawcy dokonali wniesienia, sprzedaży lub spożywania alkoholu lub środków odurzających na
placu budowy,
Podwykonawca przy wykonywaniu niniejszej Umowy dopuścił się istotnego naruszenia powszechnie obowiązujących
przepisów prawa,
Podwykonawca nie posiada ubezpieczeń: odpowiedzialności cywilnej, w tym odpowiedzialności za szkodę na osobie,
ubezpieczenia sprzętu budowlanego i urządzeń budowlanych, ubezpieczenia OC samochodów i innych pojazdów
mechanicznych,
Podwykonawca powierzył całość lub jakąkolwiek część prac innemu podmiotowi bez zgody Wykonawcy, niezależnie
od tego, czy powierzenie to nastąpiło na podstawie Umowy lub bez Umowy,
Podwykonawca zostanie bezpośrednio lub pośrednio przyjęty przez podmiot nie będący jego udziałowcem lub
akcjonariuszem w chwili zawarcia niniejszej Umowy lub będący w tej chwili udziałowcem lub akcjonariuszem
mniejszościowym oraz w przypadku, gdy podmiot taki stanie się spółką dominującą wobec Podwykonawcy w
rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,
została wszczęta likwidacja Podwykonawcy,
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w stosunku do Podwykonawcy został przez kogokolwiek złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub wniosek o
otwarcie postępowania naprawczego,
w wyniku okoliczności, za które odpowiada Podwykonawca, doszło do naruszenia.
W razie zaistnienia przyczyn wypowiedzenia określonych powyżej, Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą Umowę w
części i w tej części przejąć prace Podwykonawcy i wykonać je przy pomocy własnych pracowników lub powierzyć ich
wykonanie innemu podmiotowi. Wykonawca może wówczas żądać od Podwykonawcy zwrotu wszelkich wydatków i kosztów
poniesionych w związku z takim wykonaniem części prac. Podwykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej
Umowy wyłącznie:
w przypadku nieuzasadnionej zwłoki Wykonawcy z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 90
dni roboczych liczonych od dnia wymagalności,
w przypadku gdy Wykonawca nie przyjmie prawidłowo wystawionej faktury Podwykonawcy w terminie 30 dni
roboczych od otrzymania przez Wykonawcę Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego prace Podwykonawcy
ujęte w fakturze.
-

W przypadku, gdy Umowa z Zamawiającym zostanie rozwiązana, wypowiedziana lub wygaśnie z przyczyn nie związanych z
wykonywaniem prac przez Podwykonawcę, a w konsekwencji wypowiedziana zostanie również niniejsza Umowa oraz w
przypadkach wypowiedzenia niniejszej Umowy z przyczyn określonych w pkt. 2 powyżej, Podwykonawcy przysługuje
wyłącznie prawo do wynagrodzenia za część prac należycie wykonaną do chwili wypowiedzenia niniejszej Umowy oraz za
towary i materiały sprowadzone na plac budowy niezbędne do wykonania prac, z uwzględnieniem kwot wynagrodzenia
dotychczas otrzymanych przez Podwykonawcę od Wykonawcy. Wynagrodzenie określone w zdaniu poprzednim nie może
jednak przewyższać kwot wypłaconych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w związku z dotychczasowym
wykonaniem prac przez Podwykonawcę.
W przypadku, gdy Umowa z Zamawiającym zostanie rozwiązana, wypowiedziana lub wygaśnie z przyczyn związanych z
nieprawidłowym wykonaniem prac przez Podwykonawcę lub innych przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, a w
konsekwencji wypowiedziana zostanie niniejsza Umowa, Podwykonawca jest uprawniony do otrzymania jedynie tej części
wynagrodzenia, która odpowiada pracom, które zostały zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Dalsze rozszerzenia
Podwykonawcy są wyłączone.
Wypowiedzenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę nie narusza jego prawa do naliczania kar umownych oraz dochodzenia
płatnego naprawienia poniesionej szkody. Na żądanie Wykonawcy, Podwykonawca w terminie 14 dni od wypowiedzenia
niniejszej Umowy, przeniesie na Wykonawcę uprawnienia wynikające z umów o dostawę towarów i materiałów oraz
wszelkich innych umów zawartych w związku z wykonaniem prac. Przeniesienie nastąpi za wynagrodzeniem równym
wartości zapłaconych przez Podwykonawcę towarów, materiałów lub innych urządzeń, które nie zostały dostarczone na plac
budowy i nie zostały jeszcze opłacone przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.
Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy, Podwykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wykonane przez siebie prace oraz
sprowadzone materiały i towary w taki sposób, aby mogły być sprawnie przejęte przez inny podmiot. Podwykonawca opuści
plac budowy na wezwanie Wykonawcy i usunie wszelki stanowiący jego własność lub przez niego używany sprzęt,
narzędzia, towary, pomieszczenia socjalne i inne rzeczy. Wykonawca może dokonać usunięcia tych rzeczy na koszt i ryzyko
Podwykonawcy. Zgodnie z Umową, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią wymaga
zgody Wykonawcy.
Umowa została zrealizowana.
6.4.2.8. Transakcje Raf – Ekologia Sp. z o.o. z dostawcami i odbiorcami
Poniżej zaprezentowano wysokość obrotów z głównymi odbiorcami i dostawcami spółki zależnej Emitenta Raf-Ekologia Sp.
z o.o. Nazwy głównych odbiorców i dostawców zostały objęte wnioskiem o zwolnienie z obowiązku publikacji w niniejszym
Prospekcie emisyjnym.
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Tabela 43: Wyszczególnienie obrotów z głównymi odbiorcami Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Nazwa odbiorcy (dane w tys. zł)

01.01.2011
30.06.2011

2011

2010

2009

2008

Odbiorca 6

2 613,4

1 104,8

2 380,6

2 075,1

2 120,4

Odbiorca 7

1 366,1

653,6

1 132,7

1 492,5

788,5

Odbiorca 8

1 153,9

562,6

554,6

786,8

1 532,0

Odbiorca 9

840,5

540,1

510,8

578,3

1 071,4

Odbiorca 10

626,2

222,6

602,3

340,4

0

4 105,1

1 849,0

4 258,2

2 740,2

3 113,0

10 705,2

4 932,7

9 439,2

8 013,3

8 625,3

Pozostali
RAZEM

Źródło: Emitent
Tabela 44: Wyszczególnienie obrotów z głównymi dostawcami Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Nazwa dostawcy (dane w tys. zł)

01.01.2011
30.06.2011

2011

2010

2009

2008

Mo-BRUK S.A.

3 234,9

1 644,0

3 087,2

3 120,8

29,4

Dostawca 7

1 098,6

562,7

966,4

1 055,8

1 910,4

Dostawca 8

270,5

102,4

357,0

47,1

604,9

Dostawca 9

237,2

100,2

274,3

118,4

284,5

Dostawca 10

143,1

69,7

211,7

77,2

639,7

4 855,0

2 071,9

4 517,8

3 600,8

5 040,9

9 839,3

4 550,9

9 414,4

8 020,1

8 509,8

Pozostali
RAZEM

Źródło: Emitent
Tabela 45: Przychody z gospodarki odpadami (wpływy z przyjmowania odpadów do utylizacji)
Dane w tys. zł
- odpady do spalarni Raf - Ekologia
Wolumen przyjętych odpadów (t)

2011
8 822,9
11 483

I poł. 2011

I poł. 2010

2010

2009

2008

3 902,5

3 544,1

7 740,2

6 749,3

5 191,8

5 126

4 238

8 891

9 125

6 008

Źródło: Emitent
Tabela 46: Przychody generowane przez spalarnię odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Dane w tys. zł
Przychody ze sprzedaży Raf - Ekologia
Przychody ze sprzedaży pary i pozostałe
przychody
Przychody z przyjęcia odpadów do
spalania
Wolumen odpadów przyjętych do
spalania (t)

2011

I poł. 2011

I poł. 2010

2010

2009

2008

10 705,2

4 817,2

4 473,7

9 439,2

8 013,3

8 627,6

1 882,3

914,7

929,6

1 699,0

1 264,0

3 435,8

8 822,9

3 902,5

3 544,1

7 740,2

6 749,3

5 191,8

11 483

5 126

4 238

8 891

9 125

6 008

Źródło: Emitent
Tabela 47: Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Raf-Ekologia Sp. z o.o.
Dane w tys. zł

2011

I poł. 2011

I poł. 2010

2010

2009

2008

Przychody ze sprzedaży

10 705,2

4 817,2

4 473,7

9 439,2

8 013,3

8 627,6

Sprzedaż krajowa

10 266,0

4 817,2

4 473,7

9 439,2

8 013,3

8 627,6

439,2

0

0

0

0

0

Sprzedaż zagraniczna

Źródło: Emitent
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6.5. Założenia wszelkich oświadczeń Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej

Emitent ani spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta nie przeprowadzały oraz nie prowadzą samodzielnych badań dotyczących
swojej pozycji konkurencyjnej, które to badania pozwoliłyby na dokładne oszacowanie posiadanych udziałów rynkowych.
Niemniej jednak Emitent szacuje swoją pozycję konkurencyjną oraz pozycję konkurencyjną spółek należących do Grupy
Kapitałowej w oparciu o dane dotyczące wielkości przychodów ze sprzedaży, zawartych umów z kontrahentami,
ogólnodostępnych publikacji prasowych, materiałów przygotowanych przez podmioty opracowujące dane statystyczne oraz
inne powszechnie dostępne informacje umożliwiające dokonywanie porównań rynkowych.

7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

7.1. Krótki opis grupy, do której należy Emitent oraz miejsca Emitenta w tej grupie

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent, tj. Mo-BRUK S.A. tworzy Grupę Kapitałową, w skład której wchodzi Spółka
Raf-Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach, jako spółka zależna w stosunku do Emitenta. Emitent jest wobec tej Spółki
podmiotem dominującym.
W stosunku do Emitenta nie występuje podmiot dominujący.
Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A., Józef Mokrzycki wraz ze swoją rodziną, czyli: Elżbietą Mokrzycką, Anną Mokrzycką,
Wiktorem Mokrzycki oraz Tobiaszem Mokrzyckim na dzień Prospektu emisyjnego posiadają łącznie 84,8% udziału w
kapitale zakładowym oraz 88,3% udział w głosach na WZA Emitenta. Ze względu na powiązania rodzinne można uznać, że
Prezes Zarządu wraz z członkami jego rodziny będących członkami zarządu Emitenta mogą działać w porozumieniu.
Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta koncentruje się na następujących obszarach:
- gospodarka odpadami, w ramach tego obszaru Emitent prowadzi następujące działania:
 produkcja i sprzedaż paliwa alternatywnego,
 spalanie odpadów, produkcja i sprzedaż pary technologicznej,
 składowanie i recykling odpadów,
 cementacja odpadów nieorganicznych i produkcja granulatu cementowego,
- produkcja betonu, budowa dróg i nawierzchni betonowych,
- pozostała działalność, w ramach której Emitent prowadzi następujące działania:
 sprzedaż paliw płynnych na własnych stacjach paliw,
 usługi myjni samochodowej,
 usługi diagnostyki samochodowej,
 usługi laboratoryjne.

7.2. Wykaz istotnych podmiotów zależnych od Emitenta

Istotnym podmiotem zależnym od Emitenta jest Spółka Raf - Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach. Emitent posiada
100% udziałów w w/w Spółce. Posiadane udziały dają Emitentowi 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Poniżej
przedstawiono krótką charakterystykę podmiotu zależnego Emitenta:
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Raf - Ekologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:
Polska
Siedziba, adres:
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
Numer telefonu:
+48 13 43 84 362
Numer faksu:
+48 13 43 84 166
Adres strony internetowej:
www.rafekologia.pl
Adres poczty elektronicznej:
rafekologia@rafekologia.pl
Kapitał zakładowy:
686.000,00 zł
KRS:
0000069313
Regon:
370484149
NIP:
6842198750
Raf-Ekologia Sp. z o.o. założona została w dniu 1 grudnia 1999 roku w Krośnie (Akt notarialny z dnia 01.12.1999r.,
Repertorium A nr 9397/99). Kapitał zakładowy wynosi 686.000,00 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i jest
podzielony na 6860 udziałów o równej wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Spółka prowadzi termiczne unieszkodliwianie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych, z szerokiej listy
rodzajowej, na podstawie pozwolenia zintegrowanego nr ŚR.IV-6618-23/1/06 wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego.

8. ŚRODKI TRWAŁE

8.1. Informacje dotyczące już istniejących lub planowanych znaczących rzeczowych aktywów trwałych, w tym
dzierżawionych nieruchomości, oraz jakichkolwiek obciążeń ustanowionych na tych aktywach

Na dzień zatwierdzenia Prospektu na istotne pozycje rzeczowych aktywów trwałych Emitenta składają się posiadane
nieruchomości oraz ruchomości.
Nieruchomości
Emitent jest właścicielem następujących nieruchomości gruntowych położonych w Niecwi, Wałbrzychu, Ożarowie, Florynce,
Zabrzu, Łęce oraz Jedlicze:
1) KW – NS1S/00077465/0
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/1, powierzchnia 200,00 m2
2) KW – NS1S/00087838/9
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/2, powierzchnia 1.100,00 m2
3) KW - NS1S/00087839/6
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/3, powierzchnia 500,00 m2
4) KW - NS1S/00087840/6
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/4, powierzchnia 500,00 m2
5) KW - NS1S/00087841/3
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/5, powierzchnia 1.600,00 m2
6) KW – NS1S/00087842/0
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/6, powierzchnia 5.000,00 m2
KW – NS1S/00087843/7
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 7/7, powierzchnia 1.100,00 m2
KW – NS1S/00057516/7
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 6/2, powierzchnia 2.800,00 m2
KW – NS1S/00101298/6
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 6/3,powierzchnia 1.300,00 m2
KW – SW1W/00052549/8
Wałbrzych, ul. Górnicza 1
Działka nr 26/38, powierzchnia 426,00 m2
KW- SW1W/00056032/9
Wałbrzych, ul. Górnicza 4
Działka nr 26/32, powierzchnia 1.261,00 m2
KW- SW1W/00038994/8
Wałbrzych, ul. Kosteckiego
Działka nr 10/53, powierzchnia 15.930,00 m2
KW – NS1G/00068375/5
Gmina Grybów, Florynka
Działka nr 59/19, powierzchnia 26.000,00 m2
KW – NS1G/00023587/7
Gmina Grybów, Florynka
Działka nr 667/1, powierzchnia 1.200,00 m2
KW - NS1S/00057490/8
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 6/1, powierzchnia 6.900 m2
KW - NS1S/00118207/4
Gmina Korzenna, Łęka 115
Działka nr 188, powierzchnia 6.900,00 m2
KW- KS1K/00101548/4
Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14
Działka nr 1685/2 powierzchnia 141,00 m2
Działka nr 1694/1 powierzchnia 95,00 m2
Działka nr 1695/5 powierzchnia 554,00 m2
KW- KS1K/0050364/7
Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14
Działka nr 1702 powierzchnia 3.740,00 m2
KW - SW1W/00082293/7
Wałbrzych, ul. Górnicza 3
Działka nr 26/43 powierzchnia 3.255,00 m2
Budynek o powierzchni 90,20 m2
KW- SW1W/00082294/4
Wałbrzych, ul. Górnicza 3
Działka nr 26/19, powierzchnia 316,00 m2
Działka nr 26/29, powierzchnia 236,00 m2
Działka nr 26/40, powierzchnia 3.689,00 m2
KW- SW1W/00059233/9
Wałbrzych, ul. Górnicza 3
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Działka nr 26/42, powierzchnia 7.903,00 m2
22) KW - NS1S/00127801/4
Gmina Korzenna, Niecew 68
Działka nr 8/2, powierzchnia 900,00 m2
Emitent jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości gruntowych (oraz właścicielem zabudowań
stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych w Wałbrzychu, Ożarowie, Zabrzu, Jedlicze, Górażdże:
1) KW – SW1W/00033850/2
Wałbrzych, ul. Górnicza 1
Działka nr 26/37, powierzchnia 1.634,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 roku)
Działka nr 26/1, powierzchnia 81.295,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 roku)
2) KW – SW1W/00051411/5
Wałbrzych, ul. Górnicza 4
Działka nr 26/31, powierzchnia 3.967,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 roku)
3) KW - SW1W/00059402/5
Wałbrzych, ul. Górnicza 4
Działka nr 10/27, powierzchnia 53.415,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 roku)
4) KW - KI1S/00062925/5
Gmina Ożarów, Karsy 78
Działka nr 1112/1, powierzchnia 11.400,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 24.11.2092 roku)
5) KW - GL1Z/00045083/5
Zabrze, ul. Szybowa 7d
Działka nr 237/15, powierzchnia 2.266,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 238/15, powierzchnia 3.347,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 239/15, powierzchnia 9.137,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
6) KW - KS1K/00101549 / 1
Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14
Działka nr 1686/1 powierzchnia 650,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1687/2 powierzchnia 161,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1690/4 powierzchnia 423,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1690/7 powierzchnia 534,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1691/2 powierzchnia 847,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1693/2 powierzchnia 1.811,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1695/4 powierzchnia 780,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1699/1 powierzchnia 292,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1705/2 powierzchnia 813,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1707/2 powierzchnia 1.062,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
7) KW - OP1S/00064925/4
Górażdże
Działka nr 115/37 powierzchnia 30.488,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 roku)
8) KW - SW1W/00033849/2
Wałbrzych, ul. Górnicza 3
Działka nr 26/36, powierzchnia 975,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 roku)
9) KW- SW1W/00028332/7
Wałbrzych, ul. Moniuszki 99
Działka nr 1 W-CH Moniuszki, powierzchnia 29.500,00 m2 (użytkowanie wieczyste do 05.12.2089 roku)
10) KW- SW1W/00028333/4
Wałbrzych, ul. Moniuszki 99
Działka nr 3 W-CH Moniuszki, powierzchnia 22.757,00 m2 (użytkowanie wieczyste do 05.12.2089 roku)
Na wskazanych nieruchomościach Emitenta ustanowione są na dzień zatwierdzenia Prospektu następujące obciążenia:
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Tabela 48: Obciążenia ustanowione na nieruchomościach Emitenta
Nr księgi
wieczystej
NS1S/00077465/0
działka nr 7/1,
powierzchnia
200,00 m2

NS1S/00087838/9
Działka nr 7/2,
powierzchnia
1.100,00 m2

Wartość
hipoteki
(w zł)
750.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

1.320,00

umowna, zwykła

1.400.000,00

umowna, łączna,
kaucyjna

300.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

400.000,00

umowna, zwykła

5.000.000,00
NS1S/00087839/6
Działka nr 7/3,
powierzchnia
500,00 m2

NS1S/00087840/6
Działka nr 7/4,
powierzchnia
500,00 m2

NS1S/00087841/3
Działka nr 7/5
powierzchnia 1.600,00
m2

NS1S/00087842/0
Działka nr 7/6,
powierzchnia 5.000,00
m2

NS1S/00087843/7
Działka nr 7/7,
powierzchnia 1.100,00
m2

Rodzaj
hipoteki

750.000,00
1.400.000,00

umowna kaucyjna,
zwykła
umowna łączna,
kaucyjna
umowna łączna,
kaucyjna

300.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

750.000,00
1.400.000,00

umowna łączna,
kaucyjna
umowna łączna,
kaucyjna

300.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

750.000,00
1.400.000,00

umowna łączna,
kaucyjna
umowna łączna,
kaucyjna

300.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

124.080,00

umowna zwykła

51.700,00

umowna kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

200.000,00

umowna, zwykła

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

Opis
wykorzystania
nieruchomości
Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych

Hipoteka na rzecz
Bank Handlowy S.A. w
Warszawie
Bank Ochrony
Środowiska S.A.
Oddział w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
Oddział Nowy Sącz
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Bank Handlowy S.A. w
Warszawie
Krakowski Bank
Spółdzielczy w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Bank Handlowy S.A.
w Warszawie
Krakowski Bank
Spółdzielczy w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Bank Handlowy S.A. w
Warszawie
Krakowski Bank
Spółdzielczy w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Bank Ochrony
Środowiska S.A.
Oddział w Krakowie
Bank Ochrony
Środowiska S.A.
Oddział w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
Oddział Nowy Sącz
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
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Uwagi
Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

NS1S/00057516/7
Działka nr 6/2,
powierzchnia 2.800,00
m2
NS1S/00101298/6
Działka nr 6/3,
powierzchnia 1.300,00
m2
SW1W/00033850/2
Działka nr 26/37,
powierzchnia 1.634,00
m2
SW1W/00033850/2
Działka nr 26/1
o powierzchni 81.295
m2

SW1W/00052549/8
Działka nr 26/38,
powierzchnia 426,00
m2

SW1W/00056032/9
Działka nr 26/32,
powierzchnia 1.261,00
m2
SW1W/00051411/5
Działka nr 26/31,
powierzchnia 3.967,00
m2

SW1W/00038994/8
Działka nr 10/53,
powierzchnia
15.930,00 m2

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

1.130.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

24.640.000,00

umowna łączna

1.130.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

24.640.000,00

umowna łączna

1.130.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

24.640.000,00

umowna łączna

24.640.000,00

umowna łączna

230.000,00

24.640.000,00

umowna łączna

300.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

2.288.295,00
640.000,00

SW1W/00059402/5
Działka nr 10/27,
powierzchnia
53.415,00 m2

300.000,00
2.288.295,00
640.000,00

KI1S/00062925/5

umowna kaucyjna

500.000,00

umowna łączna,
zwykła
umowna łączna,
kaucyjna
umowna łączna,
kaucyjna
umowna łączna,
zwykła
umowna łączna,
kaucyjna
umowna kaucyjna

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych
Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych
Składowisko Odpadów
Przemysłowych Wałbrzych

Składowisko Odpadów
Przemysłowych Wałbrzych

Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie

Brak

Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie

Brak

Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
Oddział Nowy Sącz
Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa
Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
Oddział Nowy Sącz

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Składowisko Odpadów
Przemysłowych Wałbrzych

Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
Oddział Nowy Sącz

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Zakład Recyklingu
Odpadów – Wałbrzych

Zakład Recyklingu
Odpadów - Wałbrzych

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa
Bank Handlowy S.A. w
Warszawie

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Zakład Odzysku
Mułów WęglowychWałbrzych (ul.
Kosteckiego)

Zakład Odzysku
Mułów WęglowychWałbrzych (ul.
Kosteckiego)

Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy

1. W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisane jest prawo
do nieodpłatnej służebności polegające na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę nr 26/40
(stanowiącą drogę).
2. W dziale III Księgi Wieczystej wpisana jest
nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na
udostępnieniu działek nr 26/38, 26/1 i 26/37 w celu
konserwacji urządzeń przemysłowych oraz innych robót
związanych z ich eksploatacją lub naprawą na rzecz
każdoczesnego użytkownika wieczystego działek gruntu
nr 16, obręb Gaj, 1 i 3 obręb 40 Podgórze, 20/2, 505/14,
26/22, 26/23, 26/24, 26/27, 26/30, 26/31, 26/34, i 26/36
oraz każdoczesnego właściciela działek gruntu nr 26/6,
26/7, 26/33 i 26/39 powstałej wskutek podzielenia działki
nr 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/17, 26/18,
26/19, 26/20, 26/21, 26/28 po zmianie 26/40, 26/29,
26/32, 26/33 i 26/35.
1. W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisane jest prawo
nieodpłatnej służebności, polegającej na prawie
przechodu i przejazdu przez działkę nr 26/40
(stanowiącą drogę).
2. W dziale III Księgi Wieczystej wpisana jest
służebność gruntowa, polegająca na udostępnieniu
działek nr 26/38, 26/1 oraz 26/37 w celu konserwacji
urządzeń przemysłowych oraz innych robót związanych
z ich eksploatacją lub naprawą – na podstawie umowy
sprzedaży z dnia 3 czerwca 2002 roku.
W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisana jest
nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie
przejazdu i przechodu przez działkę nr 26/40.
1. W dziale I –Sp Księgi Wieczystej wpisane są:
- prawo nieodpłatnej służebności gruntowej, polegające
na udostępnieniu działek nr: 26/8, 26/1, 26/37 w celu
konserwacji urządzeń przemysłowych oraz innych robót
związanych z ich eksploatacją i naprawą,
- prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej
polegającej na udostępnieniu działek nr: 26/22, 26/27,
26/39, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/17, 26/18, 26/20,
26/21 w celu konserwacji urządzeń przemysłowych
oraz innych robót związanych z ich eksploatacją lub
naprawą oraz udostępnieniu działek nr 26/18, 26/21 w
celu dojazdu do bocznicy krajowej,
- nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie
przejazdu i przechodu przez działkę 26/40.
2. W dziale III Księgi Wieczystej wpisana jest
nieodpłatna służebność gruntowa, na czas nieokreślony,
polegająca na prawie przechodu i przejazdu do działek.
Brak

Brak

Bank Spółdzielczy
Zakład Produkcji Paliw

Bank Gospodarki
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W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisana jest odpłatna

Działka nr 1112/1,
powierzchnia 11.400
m2
NS1S/00057490/8
Działka nr 6/1,
powierzchnia
6.900 m2
GL1Z/00045083/5
Działka nr 237/15,
powierzchnia 2.266,00
m2
GL1Z/00045083/5
Działka nr 238/15,
powierzchnia 3.347,00
m2
GL1Z/00045083/5
Działka nr 239/15,
powierzchnia 9.137,00
m2
NS1S/00118207/4
Działka nr 188,
powierzchnia 6.900,00
m2

KS1K/00101549 / 1
Działka nr 1686/1
powierzchnia 650,00
m2
Działka nr 1687/2
powierzchnia 161,00
m2
Działka nr 1690/4
powierzchnia 423,00
m2
Działka nr 1690/7
powierzchnia 534,00
m2
Działka nr 1691/2
powierzchnia 847,00
m2
Działka nr 1693/2
powierzchnia 1.811,00
m2
Działka nr 1695/4
powierzchnia 780,00
m2
Działka nr 1699/1
powierzchnia 292,00
m2
Działka nr 1705/2
powierzchnia 813,00
m2
Działka nr 1707/2
powierzchnia 1.062,00
m2

Alternatywnych Karsy
24.640.000,00

umowna łączna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

2.465.031,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

2.465.031,00

umowna łączna,
kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

2.465.031,00

umowna łączna,
kaucyjna

4.500.000,00

umowna, kaucyjna

5.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

2.465.031,00

umowna łączna,
kaucyjna

Zakład Odzysku
Odpadów oraz Zakład
Budowy Nawierzchni
Betonowych
Zabrze nie
sprecyzowano planów
inwestycyjnych

Zabrze nie
sprecyzowano planów
inwestycyjnych

Zabrze nie
sprecyzowano planów
inwestycyjnych

Stacja Paliw – Łęka

Raf-Ekologia Sp. z
o.o. - Jedlicze

-

Żywnościowej S.A.
Oddział Nowy Sącz
Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Oddział I w Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy Oddział I w
Krakowie
Krakowski Bank
Spółdzielczy
-

-

służebność drogi koniecznej, przebiegająca przez część
działek nr 1112/2 i 1113/1 w Karsach, przysługująca
każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu działki.
W dziale III Księgi Wieczystej jest ujawnione ostrzeżenie
o niezgodności treści Księgi z rzeczywistym stanem
prawnym, ze względu na zmianę właściciela, ze
względu na postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku z dnia 13 lipca 2007 (sygn. akt 625/07).
1. W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisane jest, iż
każdoczesnemu właścicielowi lub użytkownikowi
wieczystemu działki 238/15 i 239/15 przysługuje
służebność drogi koniecznej, przebiegająca przez
działkę nr 192/15.
2. W dziale III Księgi Wieczystej wpisana jest
nieodpłatna i nieograniczona służebność drogi
koniecznej, polegająca na prawie przechodu i przejazdu
przez działki 238/15 i 237/15 na rzecz każdoczesnych
właścicieli i użytkowników wieczystych działki nr 404/15.

Brak

1. W dziale I – Sp Księgi Wieczystej, wpisane są:
- służebność przejazdu i przechodu, przebiegająca do
działek 1694/1, 1693/2, 1695/5, 1699/1, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1699/1, 1693/2 oraz właścicielowi działek 1695/5,
1694/1,
- służebność przejazdu i przechodu, przebiegająca do
działek 1695/4, 1693/2, przysługująca każdoczesnemu
użytkownikowi wieczystemu działek 1695/4, 1693/2;
- służebność przejazdu i przechodu, przebiegająca do
działek 1691/2,
1690/4, 1690/7, 1705/2, 1686/1, 1707/2, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1691/2, 1690/4, 1690/7, 1705/2, 1686/1, 1707/2;
- służebność przejazdu i przechodu, przebiegająca do
działek: 1685/2, 1707/2, 1687/2, 1705/2, 1690/7,
1690/4, 1691/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1707/2, 1687/2, 1705/2, 1690/7,
1690/4, 1691/2 oraz właściciela działki 1685/2;
- służebność dojazdu, dojścia, dostępu do podziemnych
kabli elektrycznych na rzecz każdoczesnego
użytkownika - służebność przejazdu i przechodu
wieczystego działki 1707/2 oraz właściciela działki
1685/2 dla umożliwienia dokonania na nich remontu,
usunięcia awarii lub konserwacji;
- służebność zabudowy i przesyłu energii elektrycznej
podziemnymi liniami kablowymi niskiego napięcia.,
przysługująca każdoczesnemu właścicielowi działek
1695/5, 1694/1, 1685/2 oraz użytkownikowi
wieczystemu działek 1695/4, 1693/2, 1699/1, 1707/2,
1686/1, 1705/2, 1690/7, 1690/4, 1691/2, 1687/2.
2. W dziale III Księgi Wieczystej wpisane są:
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody
przemysłowej, pożarowej wraz z zabudowanym
hydrantem, pitnej i surowej rzecznej, zbudowanych na
działce 1695/4, przysługująca każdoczesnemu
użytkownikowi wieczystemu działek 1695/3, 1589/9,
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1589/10, 1536/94, 1536/107, 1536/89;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody
przemysłowej, pożarowej, pitnej i surowej rzecznej wraz
z zbudowanych na działce 1693/2, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1693/1, 1695/3, 1589/9, 1589/10, 1536/94, 1536/107,
1536/89;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody
przemysłowej, pożarowej wraz z zabudowanym na nim
hydrantem, pitnej i surowej rzecznej zbudowanych na
działkach 1691/2, 1690/4, 1690/7, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5, 1716/5, 1717/8,
1720/20, 1720/16 oraz właścicieli działek 1685/3,
1682/1, 1714/4, 1715/4, 1718/9, 1719/11;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody
przemysłowej, pożarowej, pitnej i surowej rzecznej
zbudowanych na działce 1705/2, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1705/1, 1687/1, 1716/5, 1717/8, 1720/20, 1720/16,
1720/15, 1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz
właścicielowi działek 1685/3, 1682/1, 1714/4, 1715/4,
1718/9, 1719/11;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody
przemysłowej, pożarowej wraz z zabudowanym
hydrantem, pitnej i surowej rzecznej zbudowanych na
działce 1687/2, 1707/2, przysługująca każdoczesnemu
użytkownikowi wieczystemu działek 1683/1, 1711/4,
1712/5, 1713/5, 1716/5, 1717/8, 1720/20, 1720/16 oraz
właścicielowi działek 1685/3, 1682/1, 1714/4, 1715/4,
1718/9, 1719/11;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody pożarowej
wraz z zabudowanym hydrantem , na działkach 1707/2,
1686/1, przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1681/2, 1683/2, 1690/8, 1711/5,
1686/2, 1705/3, 1707/3 oraz właścicielowi działek
1682/2, 1685/1, 1704, 1708;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego kanału ogólnospławnego,
przebiegającego na działce 1707/2 na rzecz
każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1681/2, 1683/2, 1690/8, 1711/5, 1686/2, 1705/3, 1707/3
oraz właścicieli działek 1682/2, 1685/1;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego kanału ogólnospławnego wraz z
zabudowana na nim studzienką żelbetową na działce
1686/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1681/2, 1683/2, 1690/8, 1711/5,
1686/2, 1705/3, 1707/3 oraz właścicieli działek 1682/2,
1685/1;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do podziemnych
kabli elektrycznych wysokiego napięcia na działce
1695/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1536/94, 1589/12, 1699/2, 1695/3,
1692, 1691/1, 1690/3;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do podziemnych
kabli elektrycznych wysokiego napięcia na działce
1699/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1536/94, 1589/12, 1699/2, 1695/3,
1692, 1691/1, 1690/3;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu wody pożarowej na działkach
1695/4 1699/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1536/94, 1589/12, 1699/2, 1695/3,
1692, 1691/1, 1690/3;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do dwóch
rurociągów podziemnych stalowych na działce 1699/1
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na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego
działek 1589/9, 1536/94, 1699/2, 1695/3, 1692;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do dwóch
rurociągów podziemnych stalowych na działce 1695/4
na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego
działek 1589/9, 1589/10, 1536/94, 1699/2, 1695/3,
1692;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu ścieków przemysłowych na
działce 1695/4 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1589/9, 1536/94, 1536/89,
1536/108, 1695/3, 1692;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu wody pożarowej na działkach
1695/4 1707/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1707/3, 1686/2 oraz właściciela
działki 1685/1;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu wody, wyposażonego w hydrant
na działce 1686/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1707/3, 1686/2 oraz właściciela
działki 1685/1;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu wody, na działkach 1705/2,
1690/7, 1690/4, 1691/2 na rzecz każdoczesnego
użytkownika wieczystego działek 1707/3, 1686/2 oraz
właściciela działki 1685/1
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu wody, na działce 1693/2 na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1707/3, 1686/2 oraz właściciela działki 1685/1
- służebność zabudowy i przesyłu wody pitnej
rurociągiem podziemnym, przez działki 1695/4, 1693/2,
1691/2, 1690/4, 1690/7, 1705/2, 1687/2, 1707/2 na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1681/2, 1683/2, 1687/1, 1693/1, 1695/3, 1705/1, 1716/5,
1717/8, 1720/16, 1720/20, 1589/9, 1589/10, 1536/94,
1536/107, 1536/89, 1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz
właściciela działek 1682/2, 1685/1, 1714/4, 1715/4,
1718/9, 1719/11, 1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody przemysłowej
rurociągiem podziemnym, przez działki 1695/4, 1693/2,
1691/2, 1690/4, 1690/7, 1705/2, 1687/2, 1707/2 na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1681/2, 1683/2, 1687/1, 1693/1, 1695/3, 1705/1, 1716/5,
1717/8, 1720/16, 1720/20, 1589/9, 1589/10, 1536/94,
1536/107, 1536/89, 1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz
właściciela działek 1682/2, 1685/1, 1714/4, 1715/4,
1718/9, 1719/11, 1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym, przez
działki 1695/4, 1693/2, 1691/2, 1690/4, 1690/7, 1705/2,
1687/2, 1707/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1681/2, 1683/2, 1687/1, 1693/1,
1695/3, 1705/1, 1716/5, 1717/8, 1720/16, 1720/20,
1589/9, 1589/10, 1536/94, 1536/107, 1536/89, 1683/1,
1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz właściciela działek 1682/2,
1685/1, 1714/4, 1715/4, 1718/9, 1719/11, 1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym, przez
działki 1707/2, 1686/1 na rzecz każdoczesnego
użytkownika wieczystego działek 1705/3, 1686/2 oraz
właściciela działek 1685/1, 1704;
- służebność zabudowy i przesyłu ścieków
przemysłowych podziemnym kanałem
ogólnozakładowym, przez działki 1707/2, 1686/1, na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1681/2, 1683/2, 1690/8, 1711/5, 1686/2, 1705/3, 1707/3
oraz właściciela działek 1682/2, 1685/1;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym,
zabudowanym na działkach 1707/2, 1686/1, 1705/2,
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KS1K/00101548/4
Działka nr 1685/2
powierzchnia 141,00
m2
Działka nr 1694/1
powierzchnia 95,00 m2
Działka nr 1695/5
powierzchnia 554,00
m2
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-

-

-

1690/7, 1690/4, 1691/2, 1694/1, 1693/2, 1695/5 na
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1707/3, 1686/2 oraz właściciela działki 1685/1
- służebność zabudowy i przesyłu wody gospodarczej
rurociągiem podziemnym , przez działki 1695/4, 1693/2,
1691/2, 1690/4, 1690/7, 1705/2, na rzecz
każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1589/9, 1589/10, 1536/94, 1536/104, 1536/106,
1536/89, 1681/1, 1683/2 oraz właściciela działek
1682/2, 1685/1
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym, przez
działki 1707/2, 1686/1, 1705/2, 1690/7, 1690/4, 1691/2,
1693/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1681/2, 1683/2 oraz właściciela
działki 1685/1, 1682/2;
- służebność zabudowy i przesyłu energii elektrycznej
liniami kablowymi wysokiego napięcia przez działki
1695/4, 1699/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1536/94, 1589/11, 1699/2, 1695/3,
1692, 1691/1, 1690/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym, przez
działki 1695/4, 1699/1na rzecz każdoczesnego
użytkownika wieczystego działek 1536/94, 1589/,
1699/2, 1695/3, 1692, 1691/1, 1690/3;
- służebność zabudowy i przesyłu ścieków
przemysłowych podziemnym kanałem
ogólnozakładowym, przez działkę 1695/4, na rzecz
każdoczesnego użytkownika wieczystego działek
1589/9, 1589/10, 1536/94, 1695/3, 1692;
- służebność zabudowy i przesyłu ścieków
przemysłowych podziemnym kanałem
ogólnozakładowym od strony zachodniej, przez działkę
1695/4, na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1589/9, 1589/10, 1536/94, 1695/3,
1692;
- służebność zabudowy i przesyłu ścieków
przemysłowych podziemnym kanałem
ogólnozakładowym od strony południowej, przez działkę
1695/4, na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1589/9, 1536/94, 1536/89,
1536/108, 1695/3, 1692.
1. W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisane są:
- służebność przechodu i przejazdu do działek 1694/1,
1693/2, 1695/5, 1699/1 na rzecz każdoczesnych
użytkowników wieczystych działek 1699/1, 1693/2 oraz
właścicieli działek 1695/5, 1694/1;
- służebność przechodu i przejazdu do działek 1685/2,
1707/2, 1687/2, 1705/2, 1690/7, 1690/4, 1691/2 na
rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych działek
1707/2, 1687/2, 1705/2, 1690/7, 1690/4, 1691/2 oraz
właścicieli działki 1685/2;
- służebność dojazdu, dojścia, dostępu do podziemnych
kabli elektrycznych, zabudowanych na działkach 1689,
1687/1, 1705/1, 1690/6, 1690/3, 1707/1 na rzecz
każdoczesnego użytkownika wieczystego działki 1707/2
oraz właściciela działki 1685/2 dla umożliwienia
dokonania na nich remontu, usunięcia awarii lub
konserwacji;
- służebność zabudowy i przesyłu energii elektrycznej
przez działki 1689, 1687/1, 1705/1, 1690/6, 1690/3,
1707/1, 1685/1 na rzecz każdoczesnego użytkownika
wieczystego działek 1695/4, 1693/2, 1699/1, 1707/2,
1686/1, 1705/2, 1690/7, 1690/4, 1691/2, 1687/2 oraz
właściciela działek 1695/5, 1694/1, 1685/2.
2. W dziale III Księgi Wieczystej wpisane są:
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody pożarowej,
przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5,
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1716/5, 1717/8, 1720/20, 1720/16 oraz właścicielowi
działek 1685/3, 1682/1, 1714/4, 1715/4, 1718/9,
1719/11;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do urządzeń
podziemnych, stanowiących rurociągi wody pożarowej,
przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1681/2, 1683/2, 1690/8, 1711/5,
1686/2, 1705/3, 1707/3 oraz właścicielowi działek
1682/2, 1685/1, 1704,1708;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego kanału ogólnospławnego, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1681/2, 1683/2, 1690/8, 1711/5, 1686/2, 1705/3, 1707/3
oraz właścicielowi działek 1682/2, 1685/1;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego kanału ogólnospławnego, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1709, 1707/3 oraz właścicielowi działki 1685/3;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu, zbudowanego na działce
1694/1, przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1686/2, 1707/3 oraz właścicielowi
działki 1685/1;
- służebność dojazdu, dojścia i dostępu do
podziemnego rurociągu, zbudowanego na działce
1695/5, przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1686/2, 1707/3 oraz właścicielowi
działki 1685/1;
- służebność zabudowy i przesyłu wody pitnej
rurociągiem podziemnym, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1681/2, 1683/2, 1687/1, 1693/1, 1695/3, 1705/1, 1716/5,
1717/8, 1720/16, 1720/20, 1589/9, 1589/10, 1536/94,
1536/107, 1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz
właścicielowi działek 1682/2, 1685/1, 1714/4, 1715/4,
1718/9, 1719/11, 1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody przemysłowym
rurociągiem podziemnym, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1681/2, 1683/2, 1687/1, 1693/1, 1695/3, 1705/1, 1716/5,
1717/8, 1720/16, 1720/20, 1589/9, 1589/10, 1536/94,
1536/107, 1683/1, 1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz
właścicielowi działek 1682/2, 1685/1, 1714/4, 1715/4,
1718/9, 1719/11, 1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym,
przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1681/2, 1683/2, 1687/1, 1693/1,
1695/3, 1705/1, 1716/5, 1717/8, 1720/16, 1720/20,
1589/9, 1589/10, 1536/94, 1536/107, 1536/89, 1683/1,
1711/4, 1712/5, 1713/5 oraz właścicielowi działek
1682/2, 1685/1, 1714/4, 1715/4, 1718/9, 1719/11,
1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym,
przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1690/8, 1705/3, 1686/2 oraz
właścicielowi działek 1685/1, 1704;
- służebność zabudowy i przesyłu ścieków podziemnym
kanałem ogólnozakładowym, przysługująca
każdoczesnemu użytkownikowi wieczystemu działek
1681/2, 1690/8, 1711/5, 1686/2, 1705/3, 1707/3,
1709oraz właścicielowi działek 1682/2, 1685/1, 1685/3;
- służebność zabudowy i przesyłu wody
przeciwpożarowej rurociągiem podziemnym,
przysługująca każdoczesnemu użytkownikowi
wieczystemu działek 1681/2, 1683/2 oraz właścicielowi
działek 1685/1, 1682/2.
KS1K/0050364/7
Działka nr 1702
powierzchnia 3.740,00
m2

-

-
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W dziale III Księgi Wieczystej zostało wpisane
ostrzeżenie o niezgodności treści księgi ze stanem
faktycznym, co do udziału Janusza Janochy.

SW1W/00082293/7
Działka nr 26/43
powierzchnia 3.255,00
m2
Budynek o
powierzchni 90,20 m2

SW1W/00082294/4
Działka nr 26/19,
powierzchnia 316,00
m2
SW1W/00082294/4
Działka nr 26/29,
powierzchnia 236,00
m2
SW1W/00082294/4
Działka nr 26/40,
powierzchnia 3.689,00
m2
SW1W/00059233/9
Działka nr 26/42,
powierzchnia 7.903,00
m2
SW1W/00033849/2
Działka nr 26/36,
powierzchnia 975,00
m2

OP1S/00064925/4
Działka nr 115/37
powierzchnia
30.488,00 m2

24.640.000,00

umowna łączna

24.640.000,00

umowna łączna

24.640.000,00

umowna łączna

24.640.000,00

umowna łączna

2.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

1.092.000,00

umowna, kaucyjna

2.000.000,00

umowna łączna,
kaucyjna

24.640.000,00

umowna łączna

Planowany Zakład
Zestalania Odpadów
Nieorganicznych –
Wałbrzych
(ul. Górnicza)
Planowany Zakład
Zestalania Odpadów
Nieorganicznych –
Wałbrzych
(ul. Górnicza)
Planowany Zakład
Zestalania Odpadów
Nieorganicznych –
Wałbrzych
(ul. Górnicza)
Planowany Zakład
Zestalania Odpadów
Nieorganicznych –
Wałbrzych
(ul. Górnicza)
Planowany Zakład
Zestalania Odpadów
Nieorganicznych –
Wałbrzych
(ul. Górnicza)

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski S.A.
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski S.A. I Oddział w
Wałbrzychu
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank
Polski S.A.
Łuczyński i Wspólnicy
spółka komandytowa

Planowana Inwestycja
– ZPPA Górażdże
-

-

SW1W/00028332/7
Działka nr 1 W-CH
Moniuszki,
powierzchnia
29.500,00 m2

-

Zakład Odzysku
Mułów Węglowych –
Wałbrzych
(ul. Moniuszki)

-

SW1W/00028333/4
Działka nr 3 W-CH
Moniuszki,
powierzchnia
22.757,00 m2

Planowany Zakład
Zestalania Odpadów
Nieorganicznych –
Wałbrzych
(ul. Górnicza)

-

-

Zakład Odzysku
Mułów Węglowych –
Wałbrzych
(ul. Moniuszki)
-

-

-
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W dziale I – Sp wpisana została nieodpłatna i
bezterminowa służebność gruntowa drogowa na rzecz
każdoczesnego właściciela lub użytkownika
wieczystego gruntu 26/43, polegająca na prawie
przechodu lub przejazdu przez działkę 26/30 do działki
gruntu numer 26/43 w celu dojścia i dojechania do drogi
publicznej – na podstawie umowy przeniesienia praw
zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży
kolejno z dnia 18 czerwca 2010 roku oraz 14 maja 2010
roku.

W dziale III KW wpisana jest bezterminowa nieodpłatna
służebność gruntowa drogowa na rzecz każdoczesnego
właściciela działki gruntu nr 26/44 objętej KW nr
SW1W/00024256/2, polegająca na prawie przejazdu i
przechodu przez działki gruntu o numerach 26/40 i
26/29, objęte KW nr SW1W/00082294/4 do działki
gruntu nr 26/44, w celu dojścia i dojechania do drogi
publicznej – na podstawie umowy przeniesienia praw
zawartej w wykonaniu warunkowej umowy sprzedaży z
dnia 18 czerwca 2010 roku oraz 14 maja 2010 roku

Brak

W dziale I – Sp Księgi Wieczystej wpisane są:
- prawo nieodpłatnej służebności gruntowej polegające
na udostępnianiu działek nr: 26/38, 26/1 i 26/37 w celu
konserwacji urządzeń przemysłowych oraz innych robót
związanych z eksploatacją i naprawą,
- prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej
polegającej na udostępnieniu działek nr 26/22, 26/27,
26/39, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/17, 26/18, 26/20,
26/21 w celu konserwacji urządzeń przemysłowych oraz
innych robót związanych z ich eksploatacją lub naprawą
oraz udostępnianiu działek nr 26/18, 26/21 w celu
dojazdu do bocznicy kolejowej.
W dziale I - Sp Księgi Wieczystej ujawnione są:
- nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu przez
działkę 115/36, przysługujące na rzecz każdorazowego
użytkownika wieczystego lub właściciela działki 115/37;
- nieodpłatna służebność przejścia i przejazdu przez
działkę 115/34 i 115/35, przysługujące na rzecz
każdorazowego użytkownika wieczystego lub
właściciela działki 115/32.
W dziale I - Sp Księgi Wieczystej ujawnione są:
- prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej,
polegające na udostępnieniu działek 26/38, 26/1, 26/37
w celu konserwacji urządzeń przemysłowych oraz
innych robót związanych z ich eksploatacja lub
naprawą;
- nieodpłatna służebność gruntowa, polegająca na
udostępnieniu działek 26/22, 26/27, 26/39, 26/11, 26/12,
26/13, 26/14, 26/17, 26/18, 26/20, 26/21 w celu
konserwacji urządzeń przesyłowych oraz innych robót
związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz
udostępnieniu działek 26/18, 26/21 w celu dojazdu do
bocznicy kolejowej.
W dziale I Sp Księgi Wieczystej ujawnione są:
- prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej,
polegające na udostępnieniu działek 26/38, 26/1 i 26/37
w celu konserwacji urządzeń przesyłowych oraz innych
robót związanych z ich eksploatacją lub naprawą;
- prawo do nieodpłatnej służebności gruntowej,
polegające na udostępnieniu działek 26/22, 26/27,
26/39, 26/11, 26/12, 26/13, 26/14, 26/17, 26/18, 26/20,
26/21 w celu konserwacji urządzeń przemysłowych oraz

innych robót związanych z ich eksploatacja lub naprawą
oraz udostępnieniu działek 26/18, 26/21 w celu dojazdu
do bocznicy kolejowej.

Dane: Emitent
Ruchomości
Spółka posiada rzeczowe aktywa trwałe służące prowadzeniu bieżącej działalności, jak poniżej:
1. Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:
a) maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania m.in.: 15 rurociągów (w tym: rurociąg do transportu, rurociąg
powietrza, rurociąg hydrauliczny, rurociąg smoły porafinacyjnej, rurociąg odpadów upłynnionych, rurociąg
azotu technologicznego, rurociąg ścieków, rurociąg gazu ziemnego, rurociąg zrzutu gazu, rurociąg powietrza
pomiarowego, rurociąg wody nadasadowej, rurociąg wody przemysłowej, 2 rurociągi pary, rurociąg wody
gospodarczej), instalacja rurowa, kanał pow. dla palników Dumag, sieć kablowa zasilająca, wentylator,
motopompa, podgrzewacz wody, urządzenia gastronomiczne, urządzenie elektryczne, myjka ciśnieniowa,
odkurzacz – myjnia, myjnia automatyczna,
b) maszyny i urządzenia specjalistyczne m.in: 3 stacje trafo, 2 separatory (w tym 1 separator tłuszczów), 4 tace
przeciwrozlewcze, 2 filtry odpadów upłynnionych, 2 filtry paliwa, sieć kablowa podziemna, instalacja siły i
sterowania, instalacja oświetlenia terenu, dystrybutory paliwa, dmuchawa gazowa, dozownik domieszek,
aparat do spawania, 2 spawarki, agregat rozdrabniający, rozdrabniacz odpadów, modułowy filtr workowy,
pompa odpadów upłynnionych, 4 agregaty pompowe, wentylator promieniowy, odkraplacz, mieszalnik ziem
odbarwiaj., mieszalnik fosforanów, hydrauliczny wpychacz odpadów, 2 mieszadła z napędem, skruber
wstępny, absorber, reaktor bęben kondycjonujący, szlifierka automatyczna do parapetów i schodów, prasa do
płytek, szlifierka automatyczna do płytek, gniotownik, pompa próżniowa, urządzenie do analiz odpadów,
urządzenie laboratoryjne, waga elektroniczna, degestorium ze stołem, 2 mieszalniki, walec wibracyjny, 2
koparki, betoniarka, mieszarka do granulatu, przecinarka do betonu, maszyna wibracyjna, system alarmowy,
compactor, 3 ładowarki, przesiewacz uniwersalny, 5 ładowarek (w tym 2 ładowarki kołowe), 2 koparko –
ładowarki, maszyna do rozkl. betonu, równiarka, pojazd z rozsypywarką cementu, stabilizator gruntu, piła do
cięcia betonu, 2 zalewarki (w tym zalewarka do szczelin), walec prowadzony, szczeliniarka, węzeł betoniarski,
2 spychacze, 2 walce, kruszarka, ładowarka kołowa, 2 przesiewacze mobilne, odśnieżarka, przenośnik,
kruszarka gąsiennicowa, zamiatarka ciągnikowa, urządzenia diagnostyczne, 3 wagi samochodowe,
multiwerter, 2 wciągniki, 6 przenośników (2 przenośniki taśm łańcuchowych, 1 ślimakowy i 1 rurowo – liniowy, 2
ślimakowe śrubowe), suwnica chwytakowa, odpylacz współprądowy, odżużlacz zgrzebłowy, 2 pyłofony,
falownik, 3 analizatory, młynek do odpadów, aparat do badania zawartości powietrza, rozdrabniacz nożowy,
młynek laboratoryjny, analizator zawartości rtęci, suszarka laboratoryjna, automatyczny aparat, młynek tnący,
przepływomierz ultra dźwiękowy, pyłomierz laserowy, zasilacz skrzyniowy, zgniatarka do beczek, urządzenie
do spawania, ubijak, samojezdna układarka, 2 nośniki teleskopowe, rozdrabniacz, taśmociąg, urządzenie do
geometrii, dźwignik kanałowy,
c) sprzęt informatyczny m.in: 2 serwery, 2 laptopy, 6 notebooków, 2 komputery, 4 zestawy komputerowe,
d) urządzenia techniczne: 4 agregaty (w tym prądotwórczy i 2 wysokociśnieniowe), 3 klimatyzatory, centrala
telefoniczna, 2 telewizje przemysłowe, zasilacz ups, cyfrowy system sterowania, przepływomierz spalin,
system kontroli, układ pomiaru emisji, telewizor, ekran akustyczny,
2. środki transportu, m.in.: 2 ciągniki, przyczepa ciągnikowa, 9 wózków widłowych, 9 samochodów ciężarowych, 6
ciągników siodłowych, 5 naczep, 4 samochody osobowe, przyczepa ciężarowa, naczepa cysterna, 2 naczepy
wywrotki,
3. inne środki trwałe, m.in.: 9 wiat (w tym: 3 wiaty stalowe, 1 wiata murowana – metalowa, 1 wiata murowana, 2 wiaty
- namiot), kontener stalowy, 13 zbiorników (w tym: zbiornik wody zasilającej, zbiornik odpadów stałych, zbiornik
odwadniania, zbiornik dobowy mieszanki, zbiornik popiołu, zbiornik rozchodowy, zbiornik zlewek olejowych,
zbiornik pośredni z mieszadłem, zbiornik zawiesiny, zbiornik ścieków, zbiornik powietrza dla pyłofonu), silos z
wyposażeniem, budynek zaopatrzenia w wodę (studnia), studnia kopana, studnia zbiorcza ścieków, studnia
głębinowa, place, drogi, chodniki, ogrodzenie bazy, składowiska, zadaszenie, komin stalowy, 2 pomosty
obsługowe, estakada technologiczna, estakada kabli energetycznych, estakada podsuwnicowa, 2 pomosty,

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 144

komora dopalająca, 2 kotły (hp i parowy), 4 palniki (2 gazowe i 2 ultradźwiękowe), prasa próżniowa, piec obrotowy,
dystrybutor lpg ze zbiornikiem, dystrybutor paliwa, zbiornik – silos cement, stacja lpg gaz, 2 linie produkcyjne,
instalacja do zraszania odpadu, 10 kontenerów metalowych, wymiennikownia, 4 rozdzielnice ( w tym 2 rozdzielnice
elektryczne), śluza przeciwpożarowa, szafa tranzytowa, instalacja automatyki, szafa dystrybucyjna, kanały spalin,
cyklon, filtr workowy, szafa sterownicza, zestaw mebli, kontener wartownia, zestaw przyścienno – narożnikowy,
stół wyspowy, analizator CO, szafa chłodnicza, regały meblowe, 2 rozdzielnice złączowo – pomiarowe, stacja
zmiękczania wody, analizator elementarny, plac betonowy, pylon
Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, na rzeczach ruchomych ustanowione zostały następujące obciążenia:
1.

na podstawie Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego z dnia 9 sierpnia 2011 roku, Emitent ustanowił na
rzecz Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy
ruchomych stanowiących całość gospodarczą, będących rzeczowymi aktywami trwałymi, związanymi z
działalnością przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą urządzenia i wyposażenie, maszyny i urządzenia
techniczne oraz środki transportu wewnętrznego, znajdujący się w Oddziale Emitenta w Ożarowie w miejscowości
Karsy 78 – Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych oraz przyszłe elementy zbioru, na zabezpieczenie spłaty
obecnych i przyszłych wierzytelności pieniężnych przysługujących Obligatariuszom wobec Emitenta, wynikających
z Obligacji wyemitowanych na podstawie:
a) Uchwały Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. z dnia 21 stycznia 2011 roku w
sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym
systemie obrotu, zmienionej:
uchwałą Nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 13 czerwca 2011
roku w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4/2011 z dnia 21 stycznia
2011 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenie obligacji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu, której tekst jednolity został ustalony w uchwale Nr 9/2011 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki Mo-BRUK S.A. z dnia 13 czerwca 2011;
b) Uchwały Zarządu Mo-BRUK S.A. z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie ustalenia warunków emisji przez
spółkę Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi obligacji na okaziciela serii A oraz zatwierdzenia treści dokumentu
Propozycja Nabycia Obligacji na okaziciela serii A spółki Mo-BRUK S.A.
Zgodnie z umową, zastaw rejestrowy ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej
33.830.000,00 zł. Na dzień zawarcia umowy wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyniosła
33.830.000,00 zł, w oparciu o wycenę z dnia 5 marca 2011 roku.

2.

3.

4.

5.

na podstawie Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr
001/07/83 z dnia 3 czerwca 2011 roku, Emitent ustanowił na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w
Wieliczce zastaw rejestrowy na Kruszarce szczękowej marki BB 100T/1, rok produkcji 2007, o wartości 912.059,00
zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą Nr
001/07/83 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
na podstawie Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji
nr 7/2009 z dnia 27 marca 2009 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą
w Krakowie zastaw rejestrowy na Cysternie/Naczepie Stokota, nr rej. KNS 61R7, rok produkcji 2009, o wartości
583.738,90 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia
14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 22/2008 z dnia 20
sierpnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na mieszalniku WAH 6000, rok produkcji 2008, o wartości netto 374.448,10 zł, na zabezpieczenie
wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 21/2008 z dnia 20
sierpnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

rejestrowy na Analizatorze Zawartości Rtęci, rok produkcji 2008 o wartości netto 73.000,00 zł, na zabezpieczenie
wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 20/2008 z dnia 20
sierpnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Laboratoryjnym Młynku Wibracyjnym z Misą Stalową, rok produkcji 2008, o wartości netto 14.000,00
zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia
2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 19/2008 z dnia 20
sierpnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Linii Technologicznej do produkcji posadzki hydraulicznej, rok produkcji 2008, o wartości
3.422.223,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia
14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji nr 18/2008 z
dnia 15 lipca 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Naczepie Benalu Jumboliner, nr rej. KNS 01R3, rok produkcji 2008, o wartości 190.086,88
zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia
2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 17/2008 z dnia 15
lipca 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Przesiewaczu Mobilnym Kruszyw Mineralnych Metso 348, rok produkcji 2008, o wartości netto
428.787,20 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia
14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 16/2008 z dnia 9 lipca
2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Ładowarce LW6406, rok produkcji 2008, o wartości 390.000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności
wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 15/2008 z dnia 9 lipca
2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Ładowarce LW 6406, rok produkcji 2008, o wartości netto 390.000,00 zł, na zabezpieczenie
wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 14/2008 z dnia 1 lipca
2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Kruszarce szczękowej BB100T/1, rok produkcji 2008, o wartości netto 238.000,00 Euro, na
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008
roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 13/2008 z dnia 15
maja 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie zastaw
rejestrowy na Mieszalniku WAH 8000, rok produkcji 2008, o wartości netto 431.991,00 zł, na zabezpieczenie
wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 10/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Wózku widłowym CPCD35N-RW6B, rok produkcji 2007, o wartości netto 77.000,00 zł, na
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008
roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 9/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Wózku widłowym CPCD35N-RW6B, rok produkcji 2007, o wartości netto 77.000,00 zł, na
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008
roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 8/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
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zastaw rejestrowy na Przenośniku zasypowo – wznoszącym 1900 PTL 204, rok produkcji 2008, o wartości netto
164.002,50 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia
14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 7/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Kalorymetrze KL – 12 MN, rok produkcji 2007, o wartości netto 19.900,00 zł, na
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008
roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 6/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Pompie wyporowej Vogelsang, rok produkcji 2007, o wartości netto 22.330,19 zł, na
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008
roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 5/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Zbiorniku paliwowym V 50 m3 dwupłaszczowym dwukomorowym z pełnym osprzętem
izolowany, rok produkcji 2007, o wartości netto 43.606,56 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z
Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 4/2008 z dnia 15
kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Silosie 80 T z osprzętem, rok produkcji 2008, o wartości netto 60.254,75 zł, na
zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008
roku,
na podstawie Umowy zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji nr 3/2008 z dnia
15 kwietnia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Krakowskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Krakowie
zastaw rejestrowy na Naczepie CMT NSP-24 SEMI z ruchomą podłogą, nr rej. KNS 9R10, rok produkcji 2008, o
wartości 200.880,10 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64
z dnia 14 kwietnia 2008 roku,
na podstawie Umowy nr 14/2008/NS o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych stanowiących
całość gospodarczą z dnia 31 stycznia 2008 roku, Emitent ustanowił na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej
S.A. z siedzibą w Warszawie zastaw rejestrowy na Linii technologicznej LINDNER do recyclingu odpadów, Wadze
samochodowej typu MARS, 2 Wózkach widłowych CPQD35N-RW11A, 2 Ładowarkach typu ZL50G, o wartości
netto 6.748.000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu nr
U/0048486943/0003/2007/3300 z dnia 5 września 2007 roku,
na podstawie Umowy przeniesienia praw własności (przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości z
dnia 29 czerwca 2007 roku, Emitent przeniósł na Bank Spółdzielczy w Wieliczce prawo własności kruszarki
szczękowej typ BB 100T/1 o wartości netto 238.000,00 EUR (896.260,40 zł), na zabezpieczenie wierzytelności
wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą nr 001/07/83 z dnia 29 czerwca 2007
roku,
na podstawie Umowy przeniesienia praw własności (przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości z
dnia 29 czerwca 2007 roku, Emitent przeniósł na Bank Spółdzielczy w Wieliczce prawo własności 2 spycharek
gąsiennicowych SD 16, ładowarki ZL 50G, walca drogowego gładkiego XS120, walca drogowego okołkowanego
XS 120PD, o łącznej wartości 1.399.000,00 zł, na zabezpieczenie wierzytelności wynikającej z Umowy o kredyt
inwestycyjny na działalność gospodarczą nr 001/07/83 z dnia 29 czerwca 2007 roku,
na podstawie Umowy przeniesienia praw własności (przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości z
dnia 29 czerwca 2007 roku, Emitent przeniósł na Bank Spółdzielczy w Wieliczce prawo własności mobilnego
przesiewacza typu ST348 o wartości netto 121.000,00 EUR (455.661,80 zł), na zabezpieczenie wierzytelności
wynikającej z Umowy o kredyt inwestycyjny na działalność gospodarczą nr 001/07/83 z dnia 29 czerwca 2007
roku.

Ustanowione zastawy rejestrowe zostały wpisane do Rejestru Zastawów.
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W poniższej tabeli zamieszczono informacje na temat rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej Emitenta wedle
stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, na koniec I półrocza 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku.
Tabela 49: Rzeczowe aktywa trwałe – wartość (dane w zł)
Na dzień
zatwierdzenia
I półrocze 2011
2010
prospektu
a) Środki trwałe (w tym):
47 271 170
44 539 282
48 824 229
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
8 225 087
8 215 967
8 215 967
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
20 149 777
17 817 143
20 292 098
- urządzenia techniczne i maszyny
13 755 402
15 134 489
16 999 985
- środki transportu
3 254 611
3 129 189
3 025 760
- inne środki trwałe
1 886 293
242 493
290 418
b) Środki trwałe w budowie
41 675 579
19 624 072
11 010 104
c) Zaliczki na środki trwałe w budowie
10 508 363
4 594 875
3 202 400
Rzeczowe aktywa trwałe razem
99 455 112
68 758 228
63 036 733
Źródło: Emitent (bardziej szczegółowe informacje na temat rzeczowych środków trwałych zawarte zostały w sprawozdaniach
finansowych Emitenta)
Rzeczowe aktywa trwałe

Emitent, na dzień zatwierdzenia Prospektu zakupił środki trwałe, za łączną kwotę 11.027.130,00 zł, wymienione w Tabeli 50.
Zakupione środki trwałe nie zostały jeszcze przyjęte przez Emitenta do ewidencji środków trwałych, natomiast ich wartość
została uwzględniona w Tabeli 49. Rzeczowe aktywa trwałe – wartość w pozycji „Środki trwałe w budowie”.
Tabela 50: Zakupione środki trwałe
Lp.

Nazwa środka trwałego

Wartość

INWESTYCJA PIEKARY ŚLĄSKIE
1.

Kompleksowa linia technologiczna

3.624.500,00 zł

2.

Mieszadło

714.000,00 zł

3.

Taśmociąg

71.000,00 zł

4.

Taśmociąg

75.000,00 zł

5.

Wirówka do separacji oleju

385.000,00 zł

6.

Waga samochodowa

100.000,00 zł

7.

Separator magnetyczny

215.000,00 zł

8.

Separator metali nieżelaznych

434.000,00 zł

9.

Sito bębnowe

374.230,00 zł

10. Taśmociąg

87.000,00 zł

11. Separator metali kolorowych

1.700.000,00 zł

12. Młyn do kabli

147.000,00 zł
INWESTYCJA WAŁBRZYCH

13. Ładowarka wysokiego składowania

976.000,00 zł

14. Wozidło

837.200,00 zł

15. Wozidło

837.200,00 zł

16. Ładowarka

450.000,00 zł

Razem

11.027.130,00 zł

Źródło: Emitent
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Emitent w 2012 i 2013 roku, planuje nabyć środki trwałe, za łączną kwotę ok. 136.994.600,00 zł, których wykaz przedstawia
Tabela 51. Planowane środki trwałe.
Tabela 51: Planowane środki trwałe
Lp.

Nazwa środka trwałego

Wartość

Planowany czas
zakupu (półrocza)

INWESTYCJA GÓRAŻDŻE
1.

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

16.000.000,00 zł

I-2013

2.

Instalacja do produkcji ciepłego powietrza

17.600.000,00 zł

II-2013

3.

Suwnica

670.000,00 zł

I-2013

4.

Wiata do składowania surowców

900.000,00 zł

I-2013

5.

Wiata do magazynowania paliwa alternatywnego

900.000,00 zł

I-2013

6.

Stacja trafo + okablowaniem

400.000,00 zł

I-2013

7.

Ładowarka wysokiego składowania

800.000,00 zł

I-2013

8.

Mieszadło do wzbogacania paliwa alternatywnego

550.000,00 zł

I-2013

9.

Instalacja do suszenia paliwa alternatywnego

3.170.000,00 zł

II-2013

10. Zespół taśmociągów

500.000,00 zł

II-2013

11. Plac technologiczny

3.000.000,00 zł

II-2013

12. Waga samochodowa

140.000,00 zł

II-2013

13. Instalacja do produkcji ciepłego powietrza

23.307.000,00 zł

I-2012

14. Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

2.616.000,00 zł

I-2012

616.000,00 zł

I-2012

2.000.000,00 zł

I-2012

17. Suwnica

450.000,00 zł

I-2012

18. Suwnica

450.000,00 zł

I-2012

19. Magazyn paliwa alternatywnego

4.000.000,00 zł

I-2012

20. Instalacja do suszenia paliwa alternatywnego

2.045.000,00 zł

I-2012

21. Instalacja do suszenia paliwa alternatywnego

2.045.000,00 zł

I-2012

22. Linia do wzbogacania mułów węglowych

6.221.000,00 zł

I 2012

23. Linia do utylizacji odpadów

3.750.000,00 zł

I-2013

24. Mieszadło do uszlachetniania nowego produktu

900.000,00 zł

I-2013

25. Ładowarka

450.000,00 zł

I-2013

26. Zespół taśmociągów

350.000,00 zł

I-2013

27. Magazyn produktu Carbomix

2.470.000,00 zł

II-2013

28. Instalacja do termicznej obróbki odpadów

28.600.000,00 zł

II-2013

29. Suszarnia

9.503.800,00 zł

II-2013

30. Magazyn surowców

2.420.000,00 zł

II-2013

31. Waga samochodowa

170.800,00 zł

II-2013

INWESTYCJA KARSY

15. Zespół taśmociągów
16. Stacja trafo + okablowanie

INWESTYCJA WAŁBRZYCH

Źródło: Emitent
Spółki zależne
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Spółka Raf - Ekologia Sp. z o.o. na dzień zatwierdzenia prospektu posiada rzeczowe aktywa trwałe w postaci środków
trwałych o wartości 1.514.068,87 zł (budynki i lokale – 369.201,30 zł, urządzenia techniczne i maszyny – 673.467,78 zł,
środki transportu – 388.561,59 zł, inne środki (środki trwałe w budowie) – 82.838,20 zł).

8.2. Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie
przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych

Ze względu na charakter prowadzonej przez Emitenta działalności, Emitent zobowiązany był do uzyskania pozwoleń na
prowadzenie działalności. Pozwolenia, w oparciu o które działa Emitent zostały przedstawione poniżej:
1.

Zakład Odzysku Odpadów (Korzenna – Niecew k. Nowego Sącza):
Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji odzysku odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wydane
przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2004 roku, znak: ŚR.MGó.6663/1/03, zmienione Decyzją z dnia 6
stycznia 2010 roku znak SW.II.2.PK.7673-4/09, z terminem ważności do dnia 22 czerwca 2014 roku,
- Decyzja Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku, znak: ORL.I.7644-6-8/08 zezwalająca na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych poza instalacjami i urządzeniami, z
terminem ważności do dnia 5 kwietnia 2018 roku.
2. Zakład Recyclingu Odpadów, Składowisko Odpadów Przemysłowych (Wałbrzych)
- Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji o nazwie Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne o zdolności przyjmowania odpadów ponad 10 Mg na dobę z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest oraz instalacji o nazwie Zakład Recyclingu Odpadów w zakresie odzysku
odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10Mg na dobę, wydane przez Wojewodę
Dolnośląskiego w dniu 27 lipca 2007 roku, znak: SR.IV.66/9/W63/5/06/07, zmienione decyzją z dnia 11 czerwca
2010 roku znak DM-S.V.7650-78/170-III/09, z terminem ważności do dnia 27 lipca 2017 roku.
-

3.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych (Karsy k/Ożarowa)
- Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji służącej do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania
odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, wydane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 kwietnia 2008 roku, znak: OWŚ.VII.7650-10/2008, zmienione decyzją z
dnia 17 czerwca 2010 roku OWŚ.VII.7651-8/2010, z terminem ważności do dnia 11 kwietnia 2018 roku.

4.

Transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne
- Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż niebezpieczne, wydana przez Starostę Nowosądeckiego w dniu 4 kwietnia 2008 roku, znak: ORL.I.76446-9/08 z późn. zm., z terminem ważności do dnia 31 marca 2018 roku.

5.

Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf - Ekologia Sp. z o.o. (Jedlicze)
- Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie, wydane przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 2
października 2006 roku, znak: ŚR.IV-6618-23/1/06, zmienione decyzją z dnia 31 maja 2010 roku znak
RS.VI.RD.7660/27-9/09, z terminem ważności do dnia 2 października 2016 roku.

Emitent podlega wielu przepisom i regulacjom odnoszącym się do używania gruntów i ochrony środowiska, które mają
istotne znaczenie dla planowanych i prowadzonych inwestycji. Do najważniejszych z nich należą:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach,
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i depozytowej,
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-

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Poniżej wymienione zostały inwestycje, które zaliczane są do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, i które
wymagają decyzji środowiskowych.
1. Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach
Inwestycja rozbudowy zakładu produkcji paliwa alternatywnego w Karsach koło Ożarowa posiada prawomocną
decyzję środowiskową – Decyzja wydana przez Burmistrza Ożarowa w dniu 22 lipca 2010 roku, znak BII 7624/2/2010.
W dniu 30 czerwca 2011 roku do Starosty Opatowskiego złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. W
dniu 4 listopada 2011 roku Starosta Opatowski wydał pozwolenie na budowę - Decyzja Nr 2.15.2011.Oż z dnia 4
listopada 2011 roku, znak B.I.6740.2.15.2011.Oż. W dniu 18 listopada 2011 roku w/w decyzja uprawomocniła się.
2.

Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Piekarach Śląskich
Od 2009 roku trwa procedura o wydanie decyzji środowiskowej. Prezydent Miasta dwukrotnie wydał decyzje
negatywne, które dwukrotnie uchyliło Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W dniu 27 maja 2011 roku
Stowarzyszenie Ekologiczne i Ochrony Środowiska w Piekarach Śląskich złożyło skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Katowicach i utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji. Na dzień zatwierdzenia Prospektu
sprawa jest w toku.

3.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw
alternatywnych w Górażdże
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rocznym okresie
procedowania wydali pozytywne opinie dla przedmiotowej inwestycji w Górażdże. W dniu 26 sierpnia 2011 roku
Emitent otrzymał negatywną decyzję Burmistrza Gminy Gogolin. Pomimo istniejących orzeczeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, że decyzja środowiskowa musi być zgodna z opiniami uzgadniającymi - Burmistrz Gminy Gogolin
postąpił odmiennie. W dniu 9 września 2011 roku Emitent złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
odwołanie od przedmiotowej decyzji. Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprawa jest w toku.

4.

Zakład Recyclingu Odpadów, Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu
Emitent zaplanował inwestycję w trzech powiązanych ze sobą technologicznie lokalizacjach, która wymaga trzech
oddzielnych pozwoleń na budowę, tj. przy ul. Moniuszki, przy ul. Koteckiego oraz przy ul. Górniczej.
Inwestycja przy ulicy Moniuszki posiada prawomocne pozwolenie na budowę i jest obecnie realizowana (zakończenie
inwestycji szacowane jest na IV kwartał 2011 roku).
Inwestycja przy ulicy Górniczej posiada pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pozytywną
decyzję środowiskową z dnia 22 sierpnia 2011 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W dniu 12 września
2011 roku odwołanie od w/w decyzji złożyło Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta
Wałbrzych. Odwołanie wpłynęło do SKO w dniu 21 września 2011 roku i ustalony został miesięczny termin załatwienia
sprawy.
Inwestycja przy ulicy Kosteckiego posiada negatywną decyzję środowiskową (Decyzja Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 28 czerwca 2011 roku odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia) przy wydanej wcześniej pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Emitent w
dniu 12 lipca 2011 roku złożył odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.
Decyzją z dnia 22 sierpnia 2011 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło negatywną decyzję środowiskową
z dnia 28 czerwca 2011 roku i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Pismem z dnia 20 września 2011 roku
Urząd Miasta w Wałbrzychu poinformował Emitenta o zakończeniu ponownej oceny dowodów i wyznaczył termin
zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, do dnia 10 października 2011 roku. Na dzień zatwierdzenia
Prospektu sprawa jest w toku.

Prowadząc działalność, Emitent podejmuje wszelkie starania, aby działać zgodnie z przepisami prawa i regulacjami
dotyczącymi korzystania z gruntów oraz ochrony środowiska naturalnego.
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9. PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ

9.1. Sytuacja finansowa

Ocena sytuacji finansowej Emitenta została przeprowadzona na podstawie:
- Kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011
do 31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za IV
kwartał 2011 r.,
-

Kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011
do 30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III
kwartał 2011 r.,

-

Półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od
01.01.2011 do 30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby
niniejszego Prospektu, zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu, zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – spółki Mo-BRUK J.
Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu,
zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez
biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez
biegłego rewidenta.

Tabela 52: Skonsolidowany rachunek zysków i strat Emitenta (wariant porównawczy)
Wyszczególnienie (dane w zł)
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Zmiana stanu produktów

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

21 505 740

20 440 522

47 012 216

43 362 189

43 362 189

31 129 988

17 390 596

16 698 617

38 472 724

35 802 735

35 802 735

24 806 243

-20 087

-69 995

19 629

249 923

249 923

-72 501
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0

III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jednostki

0

0

90 768

90 768

162 129

4 135 231

3 811 900

8 519 864

7 218 762

7 218 762

6 234 117

21 128 859

18 853 804

42 399 653

36 688 577

33 578 902

23 105 832

I. Amortyzacja

4 909 845

4 814 582

9 747 215

9 602 219

6 399 491

3 714 867

II. Zużycie materiałów i energii

4 099 508

3 153 833

8 084 492

7 131 491

7 131 491

5 054 825

III. Usługi obce

2 422 775

2 494 900

5 828 710

4 331 084

4 331 084

3 447 371

IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

IV. Podatki i opłaty

354 458

352 711

931 677

699 098

699 098

406 439

V. Wynagrodzenia

4 480 326

3 673 631

8 208 848

6 730 713

6 823 767

3 944 726

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

824 539

800 602

1 604 457

1 512 379

1 512 379

867 758

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

346 341

206 286

538 157

440 082

440 082

284 841

3 691 069

3 357 258

7 456 096

6 241 511

6 241 511

5 385 004

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

376 881

1 586 717

4 612 563

6 673 612

9 783 287

8 024 156

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

122 478

962 686

1 495 643

518 689

611 743

460 815

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

164 941

943 991

1 069 579

435 281

250 993

114 931

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

334 418

1 605 412

5 038 628

6 757 020

10 144 036

8 370 040

G. PRZYCHODY FINANSOWE

177 773

8 694

444 999

23 781

23 781

42 749

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0

0

0

0

0

0

170 160

8 694

389 080

23 142

23 142

38 913

0

0

0

0

0

0

I. Dywidendy i udziały w zyskach
II. Odsetki
III. Zysk ze zbycia inwestycji

0

0

0

0

0

0

7 613

0

55 919

639

639

3 836

277 441

458 821

796 213

885 858

885 858

884 208

IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE

271 425

445 530

746 607

871 247

871 247

883 266

II. Strata ze zbycia inwestycji

0

0

0

0

0

0

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0

0

0

0

0

0

I. Odsetki

6 015

13 291

49 605

14 611

14 611

942

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

234 750

1 155 285

4 687 414

5 894 943

9 281 959

7 528 581

J. ZYSK (STRATA) BRUTTO

234 750

1 155 285

4 687 414

5 894 943

9 198 725

7 528 581

K. PODATEK DOCHODOWY

64 618

-130 423

519 845

0

38 809

0

IV. Inne

0

0

0

-575 538

0

0

170 131

1 285 707

4 167 569

6 470 481

9 159 916

7 528 581

L. POZOSTAŁE OBOWIĄZK. ZMNIEJSZENIA ZYSKU
M. ZYSK (STRATA) NETTO

Źródło: Emitent
Tabela 53: Dane ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Emitenta za 3 i 4 kw. 2011 wraz z danymi
porównywalnymi
IV kwartał
2011**
(MSR)

IV kwartał
2010**
(MSR)

I–IV kwartał
2011**
(MSR)

I–IV kwartał
2010**
(MSR)

III kwartał
2011**
(MSR)

III kwartał
2010**
(MSR)

I–III kwartał
2011**
(MSR)

I–III kwartał
2010**
(MSR)

15 841 620

13 345 998

51 574 671

47 012 216

14 227 311

13 245 696

35 733 051

33 666 218

Zysk (strata) ze sprzedaży

1 984 941

1 991 045

3 309 195

4 612 563

947 374

1 035 071

1 324 254

2 621 518

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)

4 219 131

4 764 947

12 933 558

14 785 842

3 375 805

3 621 331

8 714 427

10 020 895

EBIT (zysk z działalności operacyjnej)

1 659 682

2 288 602

2 993 034

5 038 628

904 575

1 165 044

1 333 352

2 750 026

Zysk (strata) brutto

2 035 690

2 396 913

3 243 182

4 687 414

878 395

1 155 327

1 207 491

2 290 501

Zysk (strata) netto

1 830 752

1 973 348

2 749 805

4 167 569

654 574

978 887

919 052

2 194 221

Wyszczególnienie (dane w zł)
Przychody netto ze sprzedaży

Źródło: Emitent
Na skonsolidowane przychody ze sprzedaży Emitenta składają się:
opłaty z przyjmowania odpadów do utylizacji,
przychody ze sprzedaży paliw alternatywnych,
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-

przychody ze sprzedaży pary technologicznej,
przychody z budowy dróg i nawierzchni betonowych oraz wyrobów z betonu,
przychody z pozostałej działalności (m.in. stacje paliw, myjnia samochodowa, diagnostyka pojazdów).

Wskazane w powyższej tabeli przychody netto ze sprzedaży w 2008 roku składają się z przychodów wygenerowanych w
okresie od 01.01.2008 do 31.03.2008 roku przez działalność gospodarczą przedsiębiorstwa Mo-BRUK Józef Mokrzycki oraz
przychodów wygenerowanych w okresie od 01.04.2008 do 31.12.2008 roku przez spółkę Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka
komandytowa. Przychody te są przychodami wygenerowanymi wyłącznie przez działalność firmy Mo-BRUK. Emitent w 2008
roku zwiększył swoje przychody także poprzez uruchomienie wiosną 2008 roku zakład produkcji paliw alternatywnych.
Przychody netto ze sprzedaży w całym 2009 roku zostały wygenerowane przez Mo-BRUK J. Mokrzycki spółka komandytowa
oraz Raf-Ekologia Sp. z o.o., która stała się spółką kontrolowaną przez Emitenta. W 2009 roku Emitent rozpoczął
konsolidację wyników finansowych spalarni odpadów Raf-Ekologia Sp. z o.o., której stał się 100% udziałowcem. Wzrost
przychodów ze sprzedaży z 31,1 mln zł w 2008 roku do poziomu 43,4 mln zł w 2009 roku wynikał m.in. z konsolidacji
wyników Raf-Ekologia Sp. z o.o. oraz rozwoju organicznego Emitenta, dzięki rosnącej sprzedaży paliw alternatywnych oraz
wzrostowi przychodów z pozostałej działalności takiej jak: stacje paliw, diagnostyka samochodowa, myjnia.
Przychody netto ze sprzedaży wygenerowane w 2010 roku składają się z przychodów ze sprzedaży wygenerowanych przez
grupę kapitałową, której podmiotem dominującym w okresie od 01.01.2010 do 31.05.2010 roku był Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa oraz przychodów wygenerowanych w okresie od 01.06.2010 do 31.12.2010 roku przez grupę
kapitałową, której podmiotem dominującym był Mo-BRUK S.A. W 2010 roku nastąpił wzrost przychodów Emitenta z poziomu
43,4 mln zł do poziomu 47,0 mln zł (wzrost o 8,3%). Powodem wzrostu przychodów był wzrost przychodów uzyskiwanych z
przyjmowania odpadów do spalarni Raf-Ekologia oraz istotny wzrost przychodów segmentu budowy dróg i nawierzchni
betonowych.
Przychody netto ze sprzedaży w pierwszej połowie 2010 roku składają się z przychodów ze sprzedaży wygenerowanych
przez grupę kapitałową, której podmiotem dominującym w okresie od 01.01.2010 do 30.05.2010 roku był Mo-BRUK J.
Mokrzycki spółka komandytowa oraz przychodów wygenerowanych w okresie od 01.06.2010 do 30.06.2010 roku przez
grupę kapitałową, której podmiotem dominującym był Mo-BRUK S.A. Emitent w pierwszej połowie 2010 roku zakończył etap
przekształcania się w spółkę akcyjną. W okresie tym przychody netto ze sprzedaży Emitenta wyniosły 20,4 mln zł.
Przychody netto ze sprzedaży w pierwszej połowie 2011 roku składały się z przychodów ze sprzedaży wygenerowanych
przez grupę kapitałową, której podmiotem dominującym był Mo-BRUK S.A. W okresie tym skonsolidowane przychody ze
sprzedaży wyniosły 21,5 mln zł i były wyższe od przychodów wygenerowanych w analogicznym okresie o 5,2%.
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Mo-BRUK S.A. po trzech kwartałach 2011 roku wyniosły 35,7 mln zł i były o
6,1% wyższe w stosunku do przychodów ze sprzedaży z pierwszych trzech kwartałów 2010 roku. Przychody netto ze
sprzedaży w czwartym kwartale 2011 roku wyniosły 15,8 mln zł i były o 18,7% wyższe o przychodów wygenerowanym w
analogicznym czwartym kwartale 2010 roku. Z kolei przychody w całym 2011 roku wyniosły 51,6 mln zł i były o 9,7% wyższe
o przychodów wygenerowanych w roku 2010 roku.
Tabela 54: Analiza struktury przychodów Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Struktura przychodów Emitenta
Udział przychodów ze sprzedaży produktów, usług,
towarów i materiałów w przychodach ogółem
- w tym udział przychodów ze sprzedaży produktów i
usług w przychodach ogółem
- w tym udział przychodów ze sprzedaży towarów i
materiałów w przychodach ogółem
Udział pozostałych przychodów operacyjnych w
przychodach ogółem
Udział przychodów finansowych w przychodach ogółem

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

98,6%

95,5%

96,0%

98,8%

98,5%

98,4%

79,7%

77,7%

78,6%

82,2%

82,0%

78,6%

18,9%

17,7%

17,4%

16,6%

16,5%

19,8%

0,6%

4,5%

3,1%

1,2%

1,4%

1,5%

0,8%

0,0%

0,9%

0,1%

0,1%

0,1%
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Razem:

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: Emitent
Przychody Emitenta niemal w całości pochodziły z jego działalności operacyjnej. W 2008 roku przychody ze sprzedaży
produktów, usług, towarów i materiałów stanowiły 98,4% przychodów ogółem, natomiast w 2010 roku udział tychże
przychodów spadł do poziomu 96,0%. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe w 2010 roku stanowiły
jedynie 4,0% wszystkich skonsolidowanych przychodów Emitenta, podczas gdy w 2008 roku pozostałe przychody
operacyjne oraz przychody finansowe stanowiły 1,6% skonsolidowanych przychodów. W przychodach z działalności
operacyjnej Emitenta dominowały przychody ze sprzedaży produktów i usług (78,6% w 2008 r., 82,0% w 2009 r., i 78,6% w
2010 r.). W pierwszej połowie 2010 i 2011 roku proporcje źródeł przychodów Emitenta nie różniły się istotnie od pozostałych
zaprezentowanych okresów. W pierwszej połowie 2010 roku przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, towarów i
materiałów stanowiły 95,5%, natomiast w pierwszej połowie 2011 roku stanowiły one 98,6% przychodów netto ze sprzedaży.
Tabela 55: Analiza struktury kosztów Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Struktura kosztów Emitenta
Udział kosztów działalności operacyjnej w kosztach
ogółem
Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach
ogółem

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

97,9%

93,1%

95,8%

96,5%

96,7%

95,9%

0,8%

4,7%

2,4%

1,1%

0,7%

0,5%

1,3%

2,3%

1,8%

2,3%

2,6%

3,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Udział kosztów finansowych w kosztach ogółem
Razem:

I poł. 2010**
(MSR)

Źródło: Emitent
W strukturze kosztów Emitenta dominowały koszty związane z działalnością operacyjną. W 2010 roku stanowiły one 95,8%
wszystkich kosztów. Udział pozostałych kosztów operacyjnych w okresie 2008-2010 wzrósł z poziomu 0,5% do 2,4%
kosztów ogółem. Udział kosztów finansowych w okresie 2008-2010 spadł z poziomu 3,7% do 1,8% w kosztach ogółem. W
pierwszej połowie 2011 roku udział kosztów operacyjnych w kosztach ogółem stanowił 97,9%. Udział pozostałych kosztów
operacyjnych po wzroście w pierwszej połowie 2010 roku, kiedy to stanowiły one 4,7% spadł w pierwszej połowie 2011 roku
do poziomu 0,8%. Koszty finansowe w pierwszej połowie 2011 roku stanowiły 1,3% kosztów ogółem.
Tabela 56: Analiza rentowności Emitenta
I poł.
2011**
(MSR)

I poł.
2010**
(MSR)

4 kw. 2011
(MSR)

3 kw. 2011
(MSR)

Rentowność zysku ze sprzedaży

12,5%

3,7%

1,8%

7,8%

6,4%

9,8%

15,4%

22,6%

25,8%

Rentowność EBITDA

26,6%

24,4%

24,4%

31,4%

25,1%

31,5%

37,7%

38,2%

38,8%

Rentowność zysku operacyjnego (EBIT)

10,5%

3,7%

1,6%

7,9%

5,8%

10,7%

15,6%

23,4%

26,9%

Rentowność netto

11,6%

2,6%

0,8%

6,3%

5,3%

8,9%

14,9%

21,1%

24,2%

Rentowność kapitałów własnych (ROE)

2,8%

1,5%

0,5%

4,3%

4,2%

6,7%

17,7%

41,0%

51,1%

Rentowność aktywów (ROA)

1,3%

0,7%

0,4%

3,1%

1,9%

5,2%

10,4%

20,6%

16,4%

Wyszczególnienie

2011**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

Źródło: Emitent
Algorytmy wyliczania wskaźników:
Rentowność zysku ze sprzedaży = wynik ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży
Rentowność EBITDA = wynik z działalności operacyjnej + amortyzacja / przychody ze sprzedaży
Rentowność zysku operacyjnego = wynik z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży
Rentowność brutto = wynik brutto / przychody netto ze sprzedaży
Rentowność netto = wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaż
Rentowność aktywów (ROA) = wynik finansowy netto zannualizowany*** / stan aktywów ogółem na koniec okresu
Rentowność kapitału własnego (ROE) = wynik finansowy netto zannualizowany*** / stan kapitałów własnych na koniec okresu
*** Zannualizowany wynik finansowy netto = w przypadku danych za pierwsze półrocze to podwojony wynik finansowy netto za pierwsze półrocze.
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2008*
(PSR)

Rentowność zysku ze sprzedaży Emitenta w 2008 roku wynosiła 25,8%. W 2010 roku rentowność ta obniżyła się do
poziomu 9,8%. Analogicznie w latach 2008-2010 spadły również pozostałe wskaźniki rentowności. Rentowność netto
Emitenta spadła w 2010 roku do poziomu 8,9% w stosunku do 24,2% w 2008 roku. Spadek wskaźników rentowności wynikał
z dynamicznego zwiększania skali działalności Emitenta oraz faktu przekształcenia się w pierwszej połowie 2010 roku z
spółki komandytowej w spółkę akcyjną. Rentowność kapitałów własnych w 2010 roku wynosiła 6,7% i zanotowała ona w
porównaniu do roku 2009 istotny spadek. Jednym z głównych powodów istotnego spadku rentowności kapitałów własnych
było podwyższenie tychże kapitałów w pierwszej połowie 2010 roku w drodze emisji prywatnej akcji serii C, w wyniku której
Emitent pozyskał na inwestycje 26 mln zł. Spadek na wszystkich poziomach rentowności w pierwszej połowie 2011 roku
spowodowany był dwoma istotnymi przestojami produkcyjnymi w Raf-Ekologii Sp. z o.o. oraz Zakładzie produkcji paliw
alternatywnych w Karsach. Rentowność EBITDA w trzecim kwartale 2011 roku wyniosła 24,4% i utrzymywała się na takim
samym poziomie co po dwóch pierwszych kwartałach 2011 r. Rentowność EBITDA w czwartym kwartale 2011 roku
wyniosła 26,6%, natomiast w całym 2011 r. rentowność EBITDA wyniosła 25,1%. Rentowność zysku netto w czwartym
kwartale 2011 roku wyniosła 11,6%, natomiast rentowność zysku netto w całym 2011 roku osiągnęła poziom 5,3%.
Tabela 57: Skonsolidowane aktywa Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Wyszczególnienie (dane w zł)
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych
2. Wartość firmy
3. Inne wartości niematerialne i prawne
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

69 771 542

55 621 625

64 039 716

58 321 095

40 296 078

41 377 309

903 135

927 897

915 516

940 278

857 044

762 552

0

0

0

0

0

0

832 348

832 348

832 348

832 348

749 113

761 552

70 787

95 550

83 168

107 931

107 931

1 000

0

0

0

0

0

0

68 758 228

54 642 501

63 036 733

57 329 591

39 387 808

40 527 053

1. Środki trwałe

44 539 282

46 618 946

48 824 229

49 835 275

31 893 492

34 448 330

a) grunty

8 215 967

6 005 615

8 215 967

5 374 740

2 694 863

1 770 783

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wod.

17 817 143

20 733 385

20 292 098

23 089 029

9 283 736

10 145 725

c) urządzenia techniczne i maszyny

II. Rzeczowe aktywa trwałe

15 134 489

16 698 377

16 999 985

18 052 314

16 567 497

19 450 014

d) środki transportu

3 129 189

2 854 883

3 025 760

2 939 512

2 958 173

2 745 790

e) inne środki trwałe

242 493

326 685

290 418

379 680

389 223

336 017

19 624 072

7 613 875

11 010 104

7 074 636

7 074 636

6 004 953

4 594 875

409 680

3 202 400

419 680

419 680

73 770

26 929

0

4 218

0

0

0

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe

0

0

0

0

0

0

83 249

51 226

83 249

51 226

51 226

87 704

9 720 930

27 090 488

15 571 823

4 157 210

4 159 835

4 522 811

679 648

839 332

764 481

693 130

693 130

554 117

177 753

277 075

234 266

153 089

153 089

158 667

0

0

0

0

0

0

3. Produkty gotowe

265 235

207 979

285 323

271 431

271 431

160 115

4. Towary

236 660

354 278

244 892

268 610

268 610

235 335

7 098 732

5 070 055

3 062 405

3 006 674

3 006 674

2 523 356

IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku

II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług
b) z tytułu bieżącego podatku dochodowego
c) z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezp. społ.
d) pozostałe należności
III. Inwestycje krótkoterminowe

0

0

0

0

0

0

7 098 732

5 070 055

3 062 405

3 006 674

3 006 674

2 523 356

5 474 709

4 460 565

2 571 935

2 534 137

2 534 137

1 943 401

0

0

0

17 211

0

0

1 346 888

520 032

360 029

309 285

326 496

514 333

277 134

89 457

130 440

146 041

146 041

65 622

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

a) w jednostkach powiązanych

0

0

0

0

0

0

b) w pozostałych jednostkach

0

0

0

0

0

0

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
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1 596 721

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem:

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

0

0

0

0

0

0

345 829

804 015

271 348

227 768

227 768

191 831

79 492 472

82 712 113

79 611 539

62 478 306

44 455 912

45 900 120

Źródło: Emitent
Tabela 58: Dane ze skonsolidowanego bilansu (aktywa) Emitenta na dzień 30.09.2011 r. oraz 31.12.2012 r.
Wyszczególnienie (dane w zł)
Aktywa trwałe, w tym:
Rzeczowe aktywa trwałe

Stan na 31.12.2011**
(MSR)

Stan na 30.09.2011**
(MSR)

100 487 031

78 368 597

99 455 113

77 357 751

30 653

30 653

42 655 150

55 903 978

Należności długoterminowe
Aktywa obrotowe, w tym:
Należności krótkoterminowe

10 451 442

7 894 753

Inwestycje krótkoterminowe

29 379 246

46 911 619

143 142 181

134 272 575

Aktywa ogółem

Źródło: Emitent
Aktywa Emitenta z poziomu 45,9 mln zł w 2008 roku wzrosły do poziomu 79,6 mln zł w 2010 roku. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt wzrostu środków trwałych w budowie oraz zaliczek na środki trwałe w budowie w 2010 roku w stosunku do
roku 2009. Emitent w 2010 roku rozpoczął przygotowania pod planowane kluczowe, dla jego dalszego rozwoju inwestycje w
miejscowości Karsy, Górażdże, Wałbrzychu oraz Piekarach Śląskich. Przygotowania do inwestycji zostały rozpoczęte, dzięki
pozyskanym dotacjom z funduszy unijnych oraz środkom pozyskanym z emisji akcji serii C w pierwszej połowie 2010 roku.
W wyniku przeprowadzonej emisji akcji stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku wzrósł do poziomu 11,5 mln zł. Efekt
emisji akcji i pozyskania kapitału na dalszy rozwój widać po danych za pierwsze półrocze 2010 roku. Aktywa ogółem
Emitenta na 30 czerwca 2010 roku wynosiły 82,7 mln zł, z czego 27,1 mln zł stanowiły aktywa obrotowe, w tym 20,4 mln zł
środków pieniężnych. Na koniec 30 czerwca 2011 roku aktywa ogółem Emitenta wynosiły 79,5 mln zł, z czego 9,7 mln zł
stanowiły aktywa obrotowe, w tym 1,6 mln zł środki pieniężne. Emitent na koniec trzeciego kwartału 2011 r. obserwował
dalszy wzrost aktywów trwałych w wyniku ponoszonych nakładów inwestycyjnych na prowadzone inwestycje. W wyniku
zakończonej w trzecim kwartale 2011 roku emisji obligacji serii A nastąpiło istotne zwiększenie aktywów ogółem Emitenta w
wyniku wpływu środków z emisji w wysokości 50 mln zł. Suma bilansowa Emitenta na koniec 2011 roku wynosiła 143,1 mln
zł.
Tabela 59: Analiza struktury aktywów Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Struktura aktywów Emitenta

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Udział aktywów trwałych w aktywach ogółem

87,8%

67,2%

80,4%

93,3%

90,6%

90,1%

- udział rzeczowych aktywów trwałych w aktywach ogół.

86,5%

66,1%

79,2%

91,8%

88,6%

88,3%

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem

12,2%

32,8%

19,6%

6,7%

9,4%

9,9%

- udział zapasów w aktywach ogółem

0,9%

1,0%

1,0%

1,1%

1,6%

1,2%

- udział należności krótkoterminowych w aktywach ogół.

8,9%

6,1%

3,8%

4,8%

6,8%

5,5%

- udział środków pieniężnych i ich ekw. w aktywach ogół.
Razem

2,0%

24,6%

14,4%

0,4%

0,5%

2,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Źródło: Emitent
W 2008 roku aż 90,1% aktywów ogółem stanowiły aktywa trwałe. Z aktywów obrotowych, stanowiących 9,9% aktywów
ogółem największą pozycją w 2008 były należności krótkoterminowe, których udział w aktywach ogółem wynosił 5,5%. 2009
rok charakteryzował się zbliżoną do roku 2008 strukturą aktywów. Dopiero w 2010 roku struktura aktywów Emitenta istotnie
się poprawiła. Na skutek emisji prywatnej akcji serii C i pozyskania środków pieniężnych w wysokości 26 mln zł. Udział
aktywów trwałych w aktywach ogółem w 2010 roku spadł do poziomu 80,4% na korzyść udziału aktywów obrotowych, które
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stanowiły na koniec 2010 roku ok. 19,6% aktywów ogółem. W aktywach obrotowych największą pozycję stanowiły środki
pieniężne (14,4% aktywów ogółem). W pierwszej połowie 2010 roku widać efekt pozyskania dodatkowych środków
pieniężnych. W wyniku tego udział aktywów trwałych w aktywach ogółem na 30.06.2010 roku wynosił 67,2%. Po
zainwestowaniu przeważającej części z pozyskanych 26 mln zł na rozpoczęte inwestycje Emitenta na 30.06.2011 roku
udział aktywów trwałych w aktywach ogółem wzrósł do poziomu 87,8%.
Tabela 60: Wskaźniki płynności Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Wskaźniki płynności Emitenta

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Wskaźnik bieżącej płynności

0,99

2,58

1,81

0,33

0,34

0,24

Wskaźnik przyspieszonej płynności

0,89

2,42

1,69

0,26

0,26

0,20

Wskaźnik natychmiastowej płynności

0,16

1,94

1,33

0,02

0,02

0,07

Aktywa bieżące (zł)

9 720 930

27 090 488

15 571 823

4 157 210

4 159 835

4 522 811

Zobowiązania bieżące (zł)

9 797 345

10 505 389

8 617 205

12 603 328

12 254 891

19 181 942

Źródło: Emitent
Algorytmy wyliczania wskaźników:
Zobowiązania bieżące = zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu - zobowiązania z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy + rezerwy
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe
Aktywa bieżące = aktywa obrotowe - należności z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy
Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa bieżące / zobowiązania bieżące
Wskaźnik przyspieszonej płynności = (aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokresowe czynne) / zobowiązania bieżące
Wskaźnik natychmiastowej płynności = inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania bieżące

Wskaźnik bieżącej płynności na koniec 2008 roku wynosił 0,24. W 2009 roku wskaźnik ten nieznacznie wzrósł do poziomu
0,33. Wysoki wzrost wskaźnika bieżącej płynności nastąpił w roku 2010 do poziomu 1,81. Ponad 5-krotny wzrost tego
wskaźnika w 2010 roku w stosunku do roku 2009 miał miejsce z powodu istotnego wzrostu wartości aktywów bieżących do
15,6 mln zł oraz jednoczesnego spadku zobowiązań bieżących do poziomu 8,6 mln zł. Analogiczna sytuacja miała miejsce w
przypadku wskaźnika przyśpieszonej płynności. Na bardzo istotny wzrost w 2010 roku wskaźnika natychmiastowej płynności
do poziomu 1,33 względem roku 2009 (poziom 0,02) miało zwiększenie się poziomu środków pieniężnych z 0,2 mln zł w
2009 roku do 11,5 mln zł oraz zmniejszenie poziomu zobowiązań bieżących. Na koniec pierwszego półrocza 2011 roku
Emitent zanotował istotny spadek wskaźników płynności w porównaniu do końca 2010 roku. Na dzień 30.06.2011 r.
wskaźnik bieżącej płynności wynosił 0,99, natomiast wskaźnik natychmiastowej płynności wynosił 0,16.
Tabela 61: Wskaźniki rotacji majątku Emitenta
Wskaźniki rotacji majątku

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)
5,83

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Cykl rotacji zapasów ogółem w dniach

5,75

7,47

5,94

5,83

6,50

Cykl ściągalności należności w dniach

60,08

45,14

23,78

25,31

25,31

29,59

Cykl spłaty zobowiązań bieżących

79,07

86,48

63,64

100,21

100,13

219,83

Cykl środków pieniężnych (konwersji gotówki)

-13,24

-33,86

-33,93

-69,07

-68,99

-183,75

Źródło: Emitent
Algorytmy wyliczania wskaźników (wskaźniki podane w dniach):
Cykl rotacji zapasów ogółem w dniach = (średni stan zapasów w danym okresie / przychody netto ze sprzedaży) x liczba dni w badanym okresie
(rok - 365, półrocze – 182)
Cykl ściągalności należności w dniach = (średni stan należności / przychody netto ze sprzedaży) x liczba dni w badanym okresie
Cykl spłaty zobowiązań bieżących = (średni stan zobowiązań bieżących w okresie / przychody netto ze sprzedaży) x liczba dni w badanym okresie
Cykl środków pieniężnych = cykl rotacji zapasów + cykl ściągalności należności - cykl spłaty zobowiązań bieżących

** Dane skonsolidowane
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
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31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku połączono dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki oraz
„RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
Wskaźnik cyklu rotacji zapasów ogółem w latach 2008 – 2010 uległ skróceniu z 6,5 dnia do 5,9 dni. Jednocześnie skróceniu
uległ także wskaźnik ściągalności należności z 29,6 dni w 2008 roku do 23,8 dni w roku 2010. Jednocześnie z
przyspieszeniem ściągalności należności skróceniu uległ wskaźnik spłaty zobowiązań bieżących. Wskaźnik spłaty
zobowiązań bieżących skrócił się z poziomu 219,8 dni w 2008 roku do 63,6 dni w 2010 roku. Na koniec pierwszego półrocza
2011 roku wskaźnik rotacji zapasów uległ dalszej poprawie do 5,8 dni. Istotnie pogorszył się natomiast wskaźnik
ściągalności należności z 23,8 dni w 2010 roku do 60,1 dni w pierwszym półroczu 2011. Wydłużeniu uległ także cykl spłaty
zobowiązań Emitenta z 63,6 dni w 2010 roku do 79,1 dni w pierwszym półroczu 2011.

9.2. Wynik operacyjny

W latach 2008-2010 przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta charakteryzowały się wysokim tempem
wzrostu. Przychody w tymże okresie wzrosły o 15,9 mln zł, tj. o 51.0%. W 2009 roku przychody ze sprzedaży wzrosły w
stosunku do 2008 roku o 12,2 mln zł, tj. o 39,3%, natomiast w 2010 roku w stosunku do roku 2009 przychody ze sprzedaży
wzrosły o 3,7 mln zł, tj. o 8,4%.
Koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta w latach 2008-2010 wzrosły o 19,4 mln zł, tj. o 84,1%.
Spoglądając na poszczególne okresy, to w 2009 roku koszty operacyjne wzrosły w stosunku do roku 2008 o 13,7 mln zł, tj. o
59,3%. W 2010 roku w stosunku do 2009 roku koszty operacyjne wzrosły o 5,7 mln zł, tj. o 15,5%.
Grupa Kapitałowa Emitenta, w wyniku istotnego zwiększania skali działalności oraz pojawienia się w wyniku przekształcenia
w 2010 roku ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną nowych, wcześniej nieponoszonych kosztów (m.in. wynagrodzeń dla
zarządu i rady nadzorczej Emitenta) notowała wyższą dynamikę wzrostu kosztów operacyjnych niż wzrostu przychodów ze
sprzedaży. W strukturze kosztów od 2010 roku bardziej istotną rolę zaczęły odgrywać wynagrodzenia (efekt przyznania
zarządowi i radzie nadzorczej Emitenta wynagrodzenia naliczanego od czerwca 2010 roku). Oprócz wynagrodzeń
kluczowymi pozycjami kosztów były: zużycie materiałów i energii, amortyzacja oraz usługi obce, co jest związane z
charakterem prowadzonej działalności przez Spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.
W 2008 roku Emitent wypracował 8,4 mln zł zysku operacyjnego. Natomiast w 2009 roku zysk operacyjny Emitenta wyniósł
6,7 mln zł. Spadek zysku operacyjnego Emitenta w 2009 roku w stosunku do roku 2008 wynikał przede wszystkim z
istotnego wzrostu amortyzacji i kosztu wynagrodzeń dla pracowników, które wzrosły w wyniku wzrostu zatrudnienia w Grupie
Kapitałowej Emitenta, także poprzez przejęcie spalarni Raf-Ekologia Sp. z o.o. Zmiana zysku operacyjnego wynikała także z
korekt dokonanych na potrzeby zmian standardów rachunkowości z Polskich Standardów Rachunkowości na
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, które zostały dokonane na potrzeby niniejszego Prospektu emisyjnego oraz
dopuszczenia akcji serii C Emitenta na rynek regulowany.
Na wynik operacyjny w wysokości 5,0 mln zł, wypracowany przez Grupę Kapitałową w 2010 roku oprócz istotnego wzrostu
kosztów operacyjnych (m.in. usług obcych oraz wynagrodzeń) wpływ miała pozostała działalność operacyjna. W 2010 roku
istotną pozycję pozostałych przychodów operacyjnych stanowiło rozwiązanie rezerw w kwocie 0,4 mln zł oraz uzyskane kary
i grzywny w kwocie 0,9 mln zł. Na pozostałe koszty operacyjne w 2010 roku w głównej mierze miały wpływ koszty likwidacji i
złomowania majątku w kwocie 0,8 mln zł, utworzone odpisy aktualizujące w kwocie 0,066 mln zł oraz stwierdzone niedobory
inwentaryzacyjne o wartości 0,065 mln zł.
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Tabela 62: Analiza wyniku operacyjnego (EBIT) Grupy Kapitałowej Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Wyszczególnienie (dane w zł)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

21 505 740

20 440 522

47 012 216

43 362 189

43 362 189

31 129 988

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

21 128 859

18 853 804

42 399 653

36 688 577

33 578 902

23 105 832

I. Amortyzacja

4 909 845

4 814 582

9 747 215

9 602 219

6 399 491

3 714 867

II. Zużycie materiałów i energii

4 099 508

3 153 833

8 084 492

7 131 491

7 131 491

5 054 825

III. Usługi obce

2 422 775

2 494 900

5 828 710

4 331 084

4 331 084

3 447 371

IV. Podatki i opłaty

354 458

352 711

931 677

699 098

699 098

406 439

V. Wynagrodzenia

4 480 326

3 673 631

8 208 848

6 730 713

6 823 767

3 944 726

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

824 539

800 602

1 604 457

1 512 379

1 512 379

867 758

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

346 341

206 286

538 157

440 082

440 082

284 841

3 691 069

3 357 258

7 456 096

6 241 511

6 241 511

5 385 004

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

376 881

1 586 717

4 612 563

6 673 612

9 783 287

8 024 156

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

122 478

962 686

1 495 643

518 689

611 743

460 815

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

164 941

943 991

1 069 579

435 281

250 993

114 931

F. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (EBIT)

334 418

1 605 412

5 038 628

6 757 020

10 144 036

8 370 040

5 244 262

6 419 994

14 785 842

16 359 239

16 543 527

12 084 907

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

ZYSK EBITDA (EBIT + AMORTYZACJA)

Źródło: Emitent
Tabela 63: Analiza wyniku operacyjnego (EBIT) Grupy Kapitałowej Emitenta w 3 i 4 kw. 2011 r. wraz z danymi
porównywalnymi
Wyszczególnienie (dane w zł)

IV kwartał
2011**
(MSR)

IV kwartał
2010**
(MSR)

I-IV kwartał
2011*
(MSR)

I-IV kwartał
2010**
(MSR)

III kwartał
2011**
(MSR)

III kwartał
2010**
(MSR)

I–III kwartał I–III kwartał
2011**
2010**
(MSR)
(MSR)

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY

15 841 620 13 345 998 51 574 671 47 012 216 14 227 311 13 245 696 35 733 051 33 666 218

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ

13 856 679 11 354 953 48 265 476 42 399 653 13 279 938 12 210 626 34 408 797 31 044 700

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

1 984 941

1 991 045

3 309 195

4 612 563

947 374

1 035 071

1 324 254

2 621 518

D. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ (EBIT)

1 659 682

2 288 602

2 993 034

5 038 628

904 575

1 165 044

1 333 352

2 750 026

ZYSK EBITDA (EBIT + AMORTYZACJA)

4 219 131

4 764 947 12 933 558 14 785 842

3 375 805

3 621 331

8 714 427 10 020 895

Źródło: Emitent
** Dane skonsolidowane
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku połączono dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki oraz
„RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
Emitent po czterech kwartałach 2011 roku wygenerował 51,6 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 12,9 mln zl zysku
EBITDA. Zysk ze sprzedaży w badanym okresie wyniósł 3,3 mln zł a zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,0 mln zł.
Gorszy wynik z działalności operacyjnej w porównaniu do roku 2010 to przede wszystkim efekt jednorazowych kosztów
związanych z przeprowadzoną emisją obligacji serii A, który wyniósł 0,87 mln zł. Emitent w pierwszym półroczu 2011 roku
wygenerował 21,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży. Zysk ze sprzedaży w badanym okresie wyniósł 0,38 mln zł a zysk
z działalności operacyjnej wyniósł 0,33 mln zł. Istotnie słabszy wynik z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2011
roku w stosunku do pierwszego półrocza 2010 wynikał głównie z faktu przestoju zakładu produkcji paliw alternatywnych w
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Karsach, który był spowodowany prowadzeniem budowy wiaty na terenie tego zakładu a także w mniejszej mierze
pojawienia się przedtem nie ponoszonych kosztów wynagrodzeń zarządu i rady nadzorczej (w okresie styczeń-maj 2010 MoBRUK funkcjonował jako spółka komandytowa). W związku z przestojem Emitent w tym okresie zatrzymał przyjmowanie
odpadów oraz produkcję paliw alternatywnych. Emitent w pierwszym półroczu 2011 roku odnotował także podwyższone
koszty remontowe maszyn i urządzeń oraz wzrost kosztów części zamiennych w stosunku do pierwszego półrocza 2010
roku.

9.2.1. Informacje dotyczące istotnych czynników, w tym wydarzeń nadzwyczajnych lub sporadycznych lub
nowych rozwiązań, mających istotny wpływ na wyniki działalności operacyjnej wraz ze wskazaniem
stopnia, w jakim miały one wpływ na te wyniki
1 kwietnia 2008 roku, w wyniku dynamicznego rozwoju działalności nastąpiło przekształcenie Emitenta z działalności
gospodarczej prowadzonej przez Pana Józefa Mokrzyckiego w Mo-BRUK spółkę komandytową. Pan Józef Mokrzycki stał
się komplementariuszem nowo utworzonego podmiotu. Natomiast Pani Elżbieta Mokrzycka, Anna Mokrzycka, Wiktor
Mokrzycki oraz Tobiasz Mokrzycki zostali prokurentami w Spółce oraz komandytariuszami – każdy do kwoty komandytowej
w wysokości 5.000,00 zł.
Emitent 30 grudnia 2008 roku za kwotę 1 500 000 zł kupił od Rafinerii Nafty Jedlicze 92,74% udziałów w spalarni odpadów
przemysłowych Raf-Ekologia Sp. z o.o. Następnie do 30 kwietnia 2009 roku Emitent zakupił za 113 970 zł pozostałe 7,26%
udziałów w Raf-Ekologia Sp. z o.o. W ramach równoległej transakcji Mo-BRUK zakupił od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.
osobno aktywa spalarni o wartości 9 500 000 zł. Majątek spalarni został przez Mo-BRUK S.A. wydzierżawiony spółce RafEkologia Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy.
1 czerwca 2010 roku nastąpiło przekształcenie Mo-BRUK spółka komandytowa w Mo-BRUK spółkę akcyjną. Przekształcenie
podyktowane było planami Emitenta co do debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił 29 czerwca 2010 roku. W wyniku
przekształcenia Emitent został zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, czego nie dokonywał
będąc spółką komandytową. Do 2009 roku płatnikiem podatku dochodowego Mo-BRUK byli właściciele firmy Mo-BRUK
spółka komandytowa. Emitent dopiero od momentu przekształcenia w spółkę akcyjną stał się płatnikiem podatku
dochodowego od osób prawnych. W wyniku przekształcenia się Emitenta w spółkę akcyjną nastąpił istotny wzrost kosztów
operacyjnych spółki, w wyniku rozpoczęcia przyznawania członkom zarządu Mo-BRUK S.A. wynagrodzenia, co nie miało
miejsca w przypadku gdy Emitent był spółką komandytową.
29 czerwca 2010 roku nastąpił debiut akcji Mo-BRUK S.A. na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie. Debiut ten poprzedzony został przeprowadzoną ofertą prywatną objęcia emisji akcji serii C. W
wyniku przeprowadzonej emisji akcji nastąpiło dokapitalizowanie Emitenta kwotą 26 mln zł. Efektem tego był skokowy wzrost
kapitałów własnych Emitenta oraz spadek rentowności jego kapitałów własnych oraz aktywów.
W 2010 roku spółka zależna Emitenta – Raf-Ekologia Sp. z o.o. dokonała zmian w zasadach (polityce) rachunkowości
polegających na ujęciu rezerwy na niewykorzystane urlopy. Zmiany te spółka zależna ujęła również w danych
porównywalnych. Spółka dominująca (Mo-BRUK S.A.) ze względu na istotność korekty (72.008,10 zł) ograniczyła jej
prezentację w sprawozdaniu finansowym do danych za 2010 rok.
Emitent zakończył w pierwszej połowie 2011 roku budowę wiaty na terenie zakładu produkcji paliw alternatywnych w
Karsach. W trakcie budowy Emitent był zmuszony do zaprzestania przyjmowania odpadów do produkcji paliw oraz
zatrzymania ich produkcji, co negatywnie odbiło się na generowanych przychodach ze sprzedaży.
W dniu 12 sierpnia 2011 roku Mo-BRUK S.A. zakończył emisję obligacji zabezpieczonych, serii A. W wyniku emisji obligacji
Emitent pozyskał na inwestycje kwotę 50 mln zł. Obligacje emitowane przez emitenta były obligacjami 3 letnimi, zmienno
kuponowymi o oprocentowaniu WIBOR 6M + 500 pb marży. Wyemitowane Obligacje są zabezpieczone.
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Na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji ustanowione zostały następujące zabezpieczenia:
1. zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą;
2. hipoteka łączna w trybie np. 7 Ustawy o Obligacjach na prawie własności nieruchomości gruntowych oraz
budynkowych stanowiących własność Emitenta oraz na prawie użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na
rzecz Emitenta.
I.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony w dniu 3 października 2011 roku decyzją Sądu Rejonowego dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą, wchodzących w skład
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK Spółka Akcyjna – Oddział w Ożarowie Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie. Przedmiot
zastawu został poddany wycenie przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkowa wskazanej
powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa została określona na dzień 31 grudnia 2010 roku i wynosi
33.830.000,00 (trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy 00/100) złotych.
1. Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa została sporządzona dnia 05 marca 2011 roku
2. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia (zastawcą) jest Emitent.
3. Najwyższa suma zabezpieczenia oznaczona w umowie o ustanowieniu zastawu rejestrowego będzie wynosić
33.830.000,00 (trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy 00/100) złotych.
4. Emitent ustanowił Administratora Zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rzecz
Obligatariuszy, prawa i obowiązki zastawnika wynikające z umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego i
przepisów prawa. Administratorem Zastawu jest Kancelaria Prawna Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w
Warszawie.

II.

Hipoteka łączna została ustanowiona decyzją Sądu Rejonowego w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia
26 września 2011 roku oraz decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 6 września
2011 roku na:
1. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,1400 ha (jeden hektar tysiąc czterysta metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Karsy, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie,
składającej się z działki ewidencyjnej nr 1112/1 oraz na wzniesionych na niej budynkach i urządzeniach
stanowiących własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz dla znajdujących się na niej
budynków Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
KI1S/00062925/5.
Wskazana powyżej nieruchomość jest obciążona hipoteką umowną kaucyjną na sumę zabezpieczenia w
wysokości 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny
w Nowym Sączu. Nieruchomość została poddana wycenie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Wartość
rynkowa nieruchomości budynkowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 31
grudnia 2010 roku i wynosi 2.040.000,00 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych. Operat szacunkowy wyżej
wskazanej nieruchomości został sporządzony w dniu 20 stycznia 2011 roku.
2. prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,4271 ha (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 26/19, 26/29 oraz 26/40, dla której Sąd Rejonowy w
Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082294/4;
3. prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,3255 ha (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/43 oraz na wzniesionym na niej budynku oraz
urządzeniach. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz wzniesionego na niej budynku i urządzeń Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00082293/7;
4. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0975 ha (dziewięćset siedemdziesiąt pięć metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/36, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00033849/2;
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5.

6.

7.

8.

prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,3967 ha (trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt
siedem metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski,
województwo dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/31 oraz na wzniesionym na niej budynku
stanowiącym własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz wzniesionego na niej budynku Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00051411/5;
prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,0426 ha (czterysta dwadzieścia sześć metrów kwadratowych),
położonej w Wałbrzychu, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, składającej się z działki
ewidencyjnej nr 26/38 oraz na wzniesionym na niej budynku i urządzeniu stanowiących własność Emitenta. Dla
wskazanej nieruchomości gruntowej oraz wzniesionego na niej budynku i urządzenia Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00052549/8;
prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,1261 ha (tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/32, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00056032/9;
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 8,2929 ha (osiem hektarów dwa tysiące dziewięćset
dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat
wałbrzyski, województwo dolnośląskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 26/37 i 26/1 oraz na
wzniesionym na niej budynku stanowiącym własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz
wzniesionego na niej budynku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr SW1W/00033850/2;

Nieruchomości wskazane w punktach od 2 do 8 powyżej zostały poddane wycenie uprawnionego rzeczoznawcy
majątkowego, ich wartość rynkowa została określona na dzień 31 grudnia 2010 roku i wynosi 22.600.000,00 (dwadzieścia
dwa miliony sześćset tysięcy) złotych. Podmiotem udzielającym zabezpieczenia jest Emitent.
Hipoteka łączna zabezpiecza wierzytelności wynikające z Obligacji do kwoty 24.640.000,00 (dwadzieścia cztery miliony
sześćset czterdzieści tysięcy) złotych. Emitent ustanowił Administratora Hipoteki, który będzie wykonywał we własnym
imieniu, lecz na rzecz Obligatariuszy, prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wynikające z umowy o ustanowienie
administratora hipoteki i przepisów prawa. Administratorem Hipoteki jest Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. z
siedzibą w Warszawie.

9.2.2. Omówienie przyczyn znaczących zmian w sprzedaży netto lub przychodach netto Emitenta w
sytuacji, gdy sprawozdania finansowe wykazują takie zmiany
Emitent w latach 2008-2010 osiągnął następujące skonsolidowane przychody ze sprzedaży: w 2008 roku przychody
Emitenta osiągnęły poziom 31,13 mln zł, w 2009 roku 43,36 mln zł, natomiast w 2010 roku Emitent wygenerował 47,01 mln
zł przychodów.
Na wzrost przychodów Emitenta w latach 2008-2010 istotny wpływ miało przejęcie kontroli nad spalarnią odpadów RafEkologia Sp. z o.o. w grudniu 2008 roku. W wyniku zakupu udziałów w Raf-Ekologia przychody Emitenta (bez transakcji
wewnątrz grupy kapitałowej) zwiększyły się o 8,01 mln zł w 2009 roku i o 9,44 mln zł w 2010 roku.
Istotny wpływ na zmianę przychodów ze sprzedaży miało uruchomienie w 2008 roku Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych
zlokalizowanego w miejscowości Karsy koło Ożarowa. Budowa tego zakładu rozpoczęła się w 2007 roku. W wyniku budowy
i uruchomienia zakładu w Karsach Emitent uzyskał techniczną możliwość produkcji do 100 tys. ton paliwa alternatywnego
rocznie.
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9.2.3. Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej,
monetarnej i politycznej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio
lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta
Na działalność Emitenta istotny wpływ mają rządowe oraz samorządowe regulacje prawne. Emitent musi się wykazywać
posiadaniem niezbędnych zezwoleń do prowadzenia bieżącej działalności. Funkcjonowanie Zakładu Odzysku Odpadów w
Korzennej k/Nowego Sącza wymaga pozwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Starosty Nowosądeckiego,
funkcjonowanie Zakładu Recyklingu Odpadów i Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu wymaga pozwolenia
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, pozostałe planowane działalności Emitenta wymagają pozwoleń Marszałków
Województw w poszczególnych lokalizacjach.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego Emitent posiada wszystkie konieczne dla jego bieżącej działalności
pozwolenia. Planowane przez Emitenta inwestycje zaliczane są do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z tego
względu każda z nich wymaga decyzji środowiskowej.
W punkcie „20.8 Postępowania sądowe i arbitrażowe”, części rejestracyjnej niniejszego Prospektu Emisyjnego
dokładnie opisano istotne sprawy sądowe i arbitrażowe z punktu widzenia działalności Emitenta, w które jest on
zaangażowany.
Nie posiadanie odpowiednich i ważnych zezwoleń jest równoznaczne z koniecznością zaprzestania działalności w
poszczególnych lokalizacjach oraz nałożeniem kar administracyjnych na Emitenta. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji,
zagrożona byłaby podstawowa działalność Emitenta, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do utraty źródeł jego
dochodów.
Emitent jest przedmiotem stałej kontroli organów administracji publicznej, w szczególności Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska, pod kątem przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie prowadzonej przez niego
działalności. W przypadku stwierdzenia przez kontrolujących wystąpienia poważnych uchybień, może zostać podjęta decyzja
o wstrzymaniu działalności, co może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Emitenta i jego sytuację finansową.
Działalność Emitenta w zakresie gospodarowania odpadami należy do trudno akceptowalnych wśród lokalnych społeczności
i organizacji ekologicznych oraz powoduje niezadowolenie społeczne wśród ludności zamieszkałej w niewielkiej odległości
od zakładów Spółki. Skargi mieszkańców związane są z poziomem hałasu, wzmożonym ruchem dużych samochodów,
zagrożeniem ekologicznym, zanieczyszczeniem powietrza, gruntów oraz wód gruntowych. Pomimo posiadania przez
Emitenta wszelkich pozwoleń i atestów związanych z prowadzoną działalnością oraz dokładania należytej staranności, aby
działalność zakładów nie utrudniała życia okolicznym mieszkańcom, Emitent nie może wykluczyć negatywnego wpływu tych
skarg na możliwość utrzymania pozwoleń i atestów oraz wizerunek Emitenta.
Istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta może wywrzeć spodziewana i planowana przez Ministerstwo Ochrony
Środowiska zmiana stawek opłaty z tytułu składowania odpadów (potocznie zwana „opłatą marszałkowską”). Podwyższenie
opłaty marszałkowskiej przy równoczesnym ograniczaniu składowania odpadów będzie mieć wpływ na wzrost cen odpadów
przyjmowanych do odzysku, w tym do produkcji paliw alternatywnych. Sytuacja ta może mieć pozytywny wpływ na wyniki
finansowe Emitenta.
Emitent posiada zadłużenie kredytowe w bankach oraz wyemitowane obligacje w oparciu o zmienną stopę procentową.
Każda istotna zmiana w polityce monetarnej (np. istotna podwyżka lub obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki
Pieniężnej) może znacząco wpływać na wysokość wyników finansowych Emitenta.
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10. ZASOBY KAPITAŁOWE

10.1. Informacje dotyczące źródeł kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta

Analiza zasobów kapitałowych Emitenta została dokonana na podstawie:
- Kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011
do 31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
31.12.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za IV
kwartał 2011 r.,
-

Kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-Bruk S.A. za okres od 01.01.2011
do 30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r. sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR), niebadane przez biegłego rewidenta.
W Prospekcie emisyjnym zostały wskazane wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres od 01.01.2011 do
30.09.2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.09.2010 r., które opublikowane zostały
do wiadomości publicznej w skonsolidowanym raporcie z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III
kwartał 2011 r.,

-

Półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od
01.01.2011 do 30.06.2011 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby
niniejszego Prospektu, zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu, zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – spółki Mo-BRUK J.
Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku, sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) na potrzeby niniejszego Prospektu,
zbadane przez biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez
biegłego rewidenta,

-

Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J. Mokrzycki
spółka komandytowa za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku sporządzone zgodnie z PSR, zbadane przez
biegłego rewidenta.

Tabela 64: Skonsolidowane pasywa Emitenta
Wyszczególnienie (dane w zł)

I poł. 2011**
(MSR)

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

62 227 971

59 195 328

62 057 839

36 618 438

22 341 296

14 718 953

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

23 413 850

23 413 850

23 413 850

10 077 569

10 077 569

10 077 569

0

0

0

0

0

0

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
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III. Udziały (akcje) własne

0

0

0

0

0

0

27 185 652

21 921 870

21 902 520

0

0

0

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0

0

0

0

0

0

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0

0

0

0

0

0

11 458 338

14 193 907

14 193 907

21 433 580

4 467 003

0

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
X. Kapitały mniejszości
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy

170 131

1 285 707

4 167 569

6 470 481

9 159 916

7 528 581

0

-1 620 006

-1 620 006

-1 363 192

-1 363 192

-2 887 198

0

0

0

0

0

57 804

17 264 501

23 516 784

17 553 700

25 859 868

22 114 616

31 123 364

2 850 082

4 159 640

3 192 517

4 490 507

742 631

724 945

2 441 718

3 078 072

2 784 152

3 408 939

0

1 710

408 364

792 662

408 364

792 662

453 725

423 629

0

288 906

0

288 906

288 906

299 606

4 038 256

9 307 655

5 875 275

9 080 955

9 093 079

11 051 836

0

0

0

0

0

0

4 038 256

9 307 655

5 875 275

9 080 955

9 093 079

11 051 836

3 080 246

8 535 762

4 872 084

8 535 762

8 535 762

10 094 842

0

0

0

0

0

0

958 010

771 893

1 003 190

545 193

557 316

956 994

0

0

0

0

0

0

III. Zobowiązania krótkoterminowe

9 342 868

9 712 070

8 197 017

11 905 528

11 896 029

18 748 869

1. Wobec jednostek powiązanych

0

0

0

0

0

0

9 180 769

9 561 674

8 112 890

11 813 009

11 800 885

18 691 484

4 276 383

2 877 844

4 046 081

7 934 869

7 934 869

4 784 703

0

0

0

0

0

0

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne

2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe

627 386

252 680

722 187

443 542

431 418

467 639

1 909 047

2 537 379

1 469 717

1 484 010

1 484 010

3 590 712

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0

0

0

0

0

0

f) zobowiązania wekslowe

0

0

0

0

0

0

1 281 012

973 460

1 348 078

714 761

714 761

543 616

d) z tytułu dostaw i usług

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń

566 107

546 487

500 766

417 747

417 747

263 041

i) inne

520 833

2 373 824

26 061

818 079

818 079

9 041 774

3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem:

162 099

150 396

84 127

92 520

95 144

57 385

1 033 295

337 419

288 892

382 878

382 878

597 714

0

0

0

0

0

0

1 033 295

337 419

288 892

382 878

382 878

597 714

79 492 472

82 712 113

79 611 539

62 478 306

44 455 912

45 900 120

Źródło: Emitent
Tabela 65: Dane ze skonsolidowanego bilansu (pasywa) Emitenta na dzień 30.09.2011 r oraz 31.12.2011 r.
Dane w zł
Kapitał własny, w tym:
Kapitał (fundusz) podstawowy
Zobowiązania i rezerwy na zobow., w tym:

Stan na 31.12.2011**
(MSR)

Stan na 30.09.2011**
(MSR)

64 807 644

62 976 892

23 413 850

23 413 850

78 334 537

71 295 683

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

52 204 427

53 153 973

- Kredyty i pożyczki długoterminowe

1 328 074

2 184 326

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

22 524 783

14 537 111

- Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

3 692 986

3 988 527

143 142 181

134 272 575

Pasywa ogółem

Źródło: Emitent
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W analizowanych okresach do finansowania działalności Emitenta wykorzystywany był zarówno kapitał własny, kredyty
bankowe, kredyty kupieckie oraz emisja obligacji. Udział zobowiązań długoterminowych w 2010 roku był nieznaczny i
stanowił około 7,4% pasywów ogółem. Emitent w okresie 2008-2010 sukcesywnie zmniejszał udział zobowiązań krótko i
długoterminowych w strukturze finansowania. W okresie od 01.04.2008 do 31.05.2010 działalność Emitenta prowadzona
była w formie spółki komandytowej, w związku z czym za zakończone lata obrotowe spółka wypłacała jej właścicielom
udziały w zyskach jako wynagrodzenie, dlatego w badanym okresie właściciele Emitenta nie przeznaczali całości zysku na
poczet zwiększenia kapitałów własnych. Istotny wzrost zobowiązań długoterminowych w trzecim kwartale i utrzymujący się
tenże poziom w czwartym kwartale 2011 roku wynikał z zakończonej emisji obligacji serii A o wartości nominalnej 50 mln zł.
Tabela 66: Wskaźniki struktury finansowania Emitenta
Wskaźniki struktury finansowania

4 kw.
2011**
(MSR)

3 kw.
2011**
(MSR)

I poł.
2011**
(MSR)

I poł.
2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

Wskaźnik struktury kapitału

80,6%

84,4%

6,5%

15,7%

9,5%

24,8%

40,7%

75,1%

Wskaźnik stopy zadłużenia (wsk. ogólnego zadłużenia)

54,7%

53,1%

21,7%

28,4%

22,0%

41,4%

49,7%

67,8%

120,9%

113,2%

14,4%

21,0%

17,2%

47,7%

78,1%

110,8%

45,3%

46,9%

78,3%

71,6%

78,0%

58,6%

50,3%

32,1%

Wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych
Wskaźnik udziału kapitału włas. w finansowaniu majątku

Źródło: Emitent
Algorytm wyliczania wskaźników:
- wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłużenia długoterminowego (zobowiązań długoterminowych) do kapitału własnego
- wskaźnik stopy zadłużenia – stosunek zadłużenia ogółem (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania łącznie z rm) do sumy pasywów/aktywów.
- wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych – stosunek wartości zadłużenia ogółem do wartości kapitałów własnych
- wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku – stosunek kapitału własnego do wartości aktywów/pasywów

W analizowanym okresie Emitent zmniejszył finansowanie kapitałem obcym. Wskaźnik struktury kapitału pokazuje, że
zadłużenie długoterminowe w stosunku do kapitałów własnych Emitenta spadło z 75,1% w 2008 roku do poziomu 9,5% w
2010 roku. Na koniec pierwszej połowy 2010 roku stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitałów własnych wynosił
15,7%, natomiast na koniec pierwszego półrocza 2011 roku stosunek ten się poprawił i wynosił 6,5%. Bardzo bezpieczna
struktura finansowania majątku Emitenta, która na koniec pierwszego półrocza 2011 roku pokazywała, że Emitent w
zdecydowanej większości finansuje swój majątek z kapitałów własnych - w drugiej połowie 2011 roku przejściowo się
pogorszyła z powodu przeprowadzonej w sierpniu 2011 roku emisji 3 letnich obligacji serii A o wartości 50 mln zł. Mimo
emisji obligacji Zarząd Emitenta uważa, że posiada wyważoną strukturę finansowania i jest w stanie w dalszym ciągu
zaciągać zobowiązania oraz bez zakłóceń regulować swoje zobowiązania. Na koniec trzeciego kwartału 2011 roku istotnie
się pogorszył wskaźnik struktury kapitałów Emitenta i wynosił on 103,5% w stosunku do 6,5% na koniec pierwszego półrocza
2011 r. Tak istotne pogorszenie wynikało z zakończonej emisji obligacji serii A Emitenta. Wraz z zakończoną emisją obligacji
pogorszyły się wszystkie analizowane wskaźniki struktury finansowania, które pozostały na zbliżonym poziomie w czwartym
kwartale 2011 r. do poziomu z trzeciego kwartału 2011 r. W ocenie Emitenta jest to sytuacja przejściowa i w miarę finalizacji
zaplanowanych inwestycji wskaźniki te ulegać będą stopniowej poprawie.
** Dane skonsolidowane
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku połączono dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki oraz
„RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
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10.2. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Tabela 67: Skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych Emitenta
I poł. 2011**
(MSR)

Dane w zł

I poł. 2010**
(MSR)

2010**
(MSR)

2009**
(MSR)

2009**
(PSR)

2008*
(PSR)

A. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto

170 131

1 285 707

4 167 569

6 470 481

9 159 916

7 528 581

2 077 122

5 138 181

8 817 325

7 972 669

5 277 715

7 764 361

4 909 845

4 814 582

9 747 215

9 602 219

6 399 491

3 714 867

0

0

0

0

83 235

0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

271 310

442 827

742 576

815 961

815 961

868 522

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

41 743

-11 500

-74 529

-30 188

-60 867

0

-342 435

-330 867

-1 297 990

-580 954

-120 216

41 136

II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. Odpisy wartości firmy

5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów

84 832

-146 202

-71 351

-139 013

-139 013

206 215

-4 151 790

-2 040 260

-26 731

-506 439

-506 439

-385 759

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

593 695

3 031 307

-98 369

-938 144

-943 664

3 630 191

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

669 922

-621 706

-103 495

-250 773

-250 773

-310 811

0

0

0

0

0

0

2 247 254

6 423 889

12 984 894

14 443 150

14 437 630

15 292 943

77 069

80 883

128 828

84 313

84 313

0

77 069

80 883

128 828

84 313

84 313

0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip

0

0

0

0

0

0

3. Z aktywów finansowych

0

0

0

0

0

0

4. Inne wpływy inwestycyjne

0

0

0

0

0

0

9 971 500

1 891 371

14 190 940

14 440 266

14 440 266

15 039 558

9 971 500

1 891 371

14 190 940

14 311 667

14 311 667

13 593 181

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wnip

0

0

0

0

0

0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0

0

0

128 599

128 599

1 446 377

4. Inne wydatki inwestycyjne

0

0

0

0

0

0

-9 894 431

-1 810 488

-14 062 112

-14 355 952

-14 355 952

-15 039 558

230 303

25 471 788

25 467 560

5 671 730

5 671 730

7 850 014

227 109

25 413 959

25 394 609

0

0

20 000

7. Zmiana stanu należności

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej
B. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych

II. Wydatki
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych

III. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej
C. PRZEPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów oraz dopłat
2. Kredyty i pożyczki

3 194

57 830

72 951

5 671 730

5 671 730

7 830 014

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

0

0

0

0

0

0

4. Inne wpływy finansowe

0

0

0

0

0

0

2 459 994

9 937 742

13 146 391

6 774 651

6 774 651

7 597 568

II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0

0

0

0

0

0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0

4 122 775

4 122 775

1 363 192

1 363 192

2 887 198

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli

0

0

0

0

0

0

4. Spłaty kredytów i pożyczek

1 791 839

5 114 855

7 625 417

4 080 644

4 080 644

3 317 644

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

0

0

0

0

0

0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0

0

0

0

0

0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu fin.

396 833

430 766

655 942

514 854

514 854

524 204

8. Odsetki

271 322

269 346

742 256

815 961

815 961

868 522

0

0

0

0

0

0

9. Inne wydatki finansowe
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 229 691

15 534 046

12 321 169

-1 102 922

-1 102 922

252 445

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

-9 876 868

20 147 447

11 243 951

-1 015 724

-1 021 244

505 830

E. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

11 473 589

229 638

229 638

1 245 363

1 253 506

747 677

1 596 721

20 377 085

11 473 589

229 638

232 263

1 253 506

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU

Źródło: Emitent
** Dane skonsolidowane
* W rachunku zysków i strat za 2008 rok zawarto dane Firmy Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do
31.12.2008. W bilansie na koniec 2008 roku połączono dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki oraz
„RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o. ponieważ w dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego
Jednostka Dominująca nabyła w styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na
księgowej wartość aktywów netto Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa.
W wyniku rozliczenia przejęcia została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
W latach 2008-2010 Emitent generował dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. W latach 2008 i 2009
Emitent wygenerował na tym poziomie pozytywne przepływy w wysokości 15,3 mln zł i 14,4 mln zł. Pozytywne przepływy
operacyjne w analizowanym okresie związane były głównie z zyskowną podstawową działalnością operacyjną oraz wysokim
poziomem amortyzacji, która dodatkowo w 2009 roku na skutek nabycia majątku Raf-Ekologia Sp. z o.o. oraz uruchomienia
zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach zwiększyła się z poziomu 3,7 mln zł w 2008 roku do poziomu 9,6 mln zł w
2009 roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w 2010 roku wyniosły 13,0 mln zł. W 2010 roku nastąpił spadek
wygenerowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, głównie z powodu niższego zysku netto, wywołanego
efektem przekształcenia się Emitenta ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną. W pierwszej połowie 2010 roku przepływy
pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 6,4 mln zł. Natomiast w pierwszej połowie 2011 roku przepływy te wyniosły 2,2
mln zł. Spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2011 w stosunku do pierwszego
półrocza 2010 roku wynikał głównie ze wzrostu należności oraz spadku zobowiązań krótkoterminowych.
W latach 2008-2010 Emitent corocznie generował ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej. Związane to
było z trwającym od kilku lat planem rozwoju Emitenta w segmencie gospodarki odpadami oraz segmencie budowy dróg i
nawierzchni betonowych. W badanym okresie Emitent ponosił wydatki inwestycyjne głównie na nabycie wartości
niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. W 2008 roku Emitent wygenerował ujemne przepływy
pieniężne z działalności inwestycyjnej na poziomie -15,0 mln zł. Nakłady te związane były z: nabyciem majątku spalarni
odpadów Raf-Ekologia, budową zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, budową wiaty w zakładzie recyklingu
odpadów w Wałbrzychu, zakupem środków transportu dla składowiska odpadów przemysłowych w Wałbrzychu, zakupem
maszyn i urządzeń do zakładu odzysku odpadów w miejscowości Niecew, zakupem maszyn i urządzeń do zakładu budowy
dróg i nawierzchni betonowych Niecew, zakupem dystrybutorów do stacji paliw Emitenta. W 2009 roku Emitent wygenerował
ujemne przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej na poziomie -14,4 mln zł. Nakłady te związane były głównie z:
zakupem maszyn i urządzeń do zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach, dalszą budową wiaty w zakładzie
recyklingu odpadów w Wałbrzychu oraz zakupem maszyn i urządzeń do zakładu odzysku odpadów w miejscowości Niecew.
W 2010 roku przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -14,1 mln zł. Nakłady te związane były głównie z
nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności z: zakupem działek w
planowanych lokalizacjach w Wałbrzychu oraz zakupem maszyn i urządzeń do składowiska odpadów przemysłowych w
Wałbrzychu, inwestycjami w zakładzie odzysku odpadów w miejscowości Niecew, zakupem maszyn i urządzeń do zakładu
budowy dróg i nawierzchni betonowych w miejscowości Niecew oraz inwestycjami na stacjach paliw Emitenta. W pierwszej
połowie 2010 roku przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -1,8 mln zł, natomiast w pierwszym półroczu
2011 roku przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły -9,9 mln zł. Nakłady inwestycyjne w pierwszej połowie
2011 roku związane były głównie z budową wiaty w zakładzie w Karsach, rozpoczęciem budowy zakładu w Wałbrzychu oraz
budową Centrum B+R w miejscowości Niecew.
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W 2008 roku Emitent wygenerował dodatnie przepływy pieniężne z działalności finansowej w wysokości 0,25 mln zł.
Dodatnie saldo tychże przepływów spowodowane było wpływem środków z kredytów w wysokości 7,83 mln zł. W 2009 roku
Emitent wygenerował ujemne saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej w wysokości -1,10 mln zł.
Spowodowane to były wyższą kwotą środków przeznaczonych na spłatę kredytów, odsetek oraz zobowiązań leasingowych.
Emitent również w 2009 roku zasilił środki pieniężne kredytami w kwocie 5,7 mln zł. W 2010 roku Emitent wygenerował
bardzo duże dodatnie saldo przepływów pieniężnych z działalności finansowej w kwocie 12,3 mln zł. Tak istotne dodatnie
przepływy pieniężne z działalności finansowej były efektem przeprowadzonej w pierwszej połowie 2010 roku emisji akcji. W
pierwszej połowie 2010 roku przepływy pieniężne z działalności finansowej Emitenta wynosiły 15,5 mln zł. Tak duże dodatnie
przepływy były efektem przeprowadzonej emisji akcji serii C. Natomiast przepływy pieniężne z działalności finansowej w
pierwszej połowie 2011 roku wyniosły -2,2 mln zł i były skoncentrowane głównie na spłacie kredytów i pożyczek (kwota 1,8
mln zł) oraz regulacji zobowiązań z tytułu leasingu (kwota 0,4 mln zł).
W 2008 roku przepływy pieniężne netto wynosiły 0,50 mln zł. W 2009 roku przepływy pieniężne netto wynosiły -1,02 mln zł,
natomiast w 2010 roku przepływy pieniężne netto wynosiły 11,24 mln zł. Efektem tego stan środków pieniężnych Emitenta
na koniec 2008 roku wynosił 1,25 mln zł, na koniec 2009 roku wynosił 0,23 mln zł a na koniec 2010 roku wynosił 11,47 mln
zł. Na koniec pierwszej połowy 2010 roku przepływy pieniężne netto Emitenta wynosiły 20,15 mln zł. Na koniec pierwszego
półrocza 2011 roku przepływy pieniężne netto wynosiły -9,88 mln zł. Efektem ujemnych przepływów pieniężnych netto był
stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2011 roku na poziomie 1,59 mln zł.

10.3. Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Grupy Kapitałowej Emitenta

Emitent utrzymuje wyważoną strukturę finansowania majątku. Szczegółowa informacja dotycząca struktury finansowania
Spółki, została przedstawiona w pkt. 10.1 części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
W sferze polityki finansowania bieżącej działalności operacyjnej oraz prowadzonych inwestycji Emitent analizuje wszystkie
aspekty związane z zapewnieniem Spółce płynności, m.in. obecny i przewidywany poziom środków pieniężnych
generowanych z działalności operacyjnej, spłatę odsetek oraz rat kapitałowych kredytów, spłatę odsetek oraz przeznaczenia
środków w kwocie 50 mln zł na wykup obligacji serii A zapadających w trzecim kwartale 2014 roku, spłatę odsetek oraz rat
kapitałowych od leasingowanych aktywów.
Realizując te założenia Emitent posiada przyznane limity kredytowe w rachunkach bieżących umożliwiające wykorzystanie
ich w przypadku niedoboru środków pieniężnych. Wysokość przyznanych limitów kredytowych jest zdaniem Emitenta
wystarczająca dla jego bieżących potrzeb operacyjnych. Istotnym czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie przez Emitenta
potrzeb w zakresie zapewnienia finansowania jest planowane zwiększenie skali prowadzonej działalności operacyjnej w
wyniku realizacji zaplanowanych inwestycji zgodnie z przyjętym przez Emitenta programem inwestycyjnym.
W sytuacji, gdyby środki pozyskane z emisji akcji, emisji obligacji oraz wygenerowane z bieżącej działalności operacyjnej nie
będą wystarczalne na sfinansowanie planowanych inwestycji Emitent zamierza posiłkować się kredytami bankowymi,
kolejnymi emisjami obligacji a także nie wyklucza kolejnych emisji akcji.
W ocenie Emitenta łączne krótko i długoterminowe zadłużenie odsetkowe na dzień Prospektu emisyjnego na poziomie około
57 mln zł, stanowiące 107% kapitałów własnych Emitenta jest poziomem bezpiecznym z punktu widzenia jego stabilności
finansowej. Zarząd Emitenta jest zdania, iż obecny poziom zadłużenia pozwala na dalsze zaciąganie zobowiązań.
W zakresie oprocentowania zaciąganych kredytów bankowych oraz wyemitowanych obligacji Zarząd przyjął politykę
zmiennych stop procentowych WIBOR powiększonych o marżę banku oraz marżę wynegocjowaną wspólnie z
obligatariuszami.
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego Emitent posiada następujące kredyty:
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Tabela 68: Kredyty Emitenta
Rodzaj
zobowiązania

Oprocentowanie

Kwota
kredytu (zł)

Aktualne
zadłużenie
(zł)

Bank
Gospodarki
Żywnościowej
O/Nowy Sącz

Kredyt
inwestycyjny na
zakup maszyn i
urządzeń do ZPPA
Karsy na okres
05.09.2007 –
31.12.2012r.

WIBOR 3M +
marża Banku
0,85 p.p. (w
dniu zawarcia
mowy = 5,91%),
- roczna
prowizja 0,05%
kwoty
wykorzystanego
kredytu

5.000.000,0

1.168.200,00

Małopolski
Bank
Spółdzielczy

Kredyt
inwestycyjny na
sfinansow. zakupu
maszyn i urządzeń
drogowych na
okres 29.06.2007 r.
– 30.11.2012 r.

WIBOR 3M +
marża Banku
1,2 p.p.
(w dniu
zawarcia
umowy =
5,64%)

2.500.000,0

Krakowski
Bank
Spółdzielczy

Kredyt
inwestycyjny - filia
Zabrze, refundacja
wydatków
inwestycyjnych dot.
Filii Ożarów

WIBOR 3M +
marża Banku
1,75 p.p. (w
dniu zawarcia
umowy =
7,89%)

7.553.000,0

Krakowski
Bank
Spółdzielczy

Kredyt
inwestycyjny na
spłatę IV raty z
tytułu zakupu
zorganizowanej
części
przedsiębiorstwa
na okres od
29.12.2009 do
31.12.2013r.

WIBOR 3M +
marża Banku
4,5 p.p. (w dniu
zawarcia
umowy =
8,68%)

2.288.295,0

Krakowski
Bank
Spółdzielczy

Kredyt w rachunku
bieżącym

WIBOR 1M +
marża 3,5 pp

3.300.000,0

Nazwa banku

Ostateczny
termin oraz
sposób spłaty
31.12.2012 r.
Sposób spłaty:
60 rat z czego
59 rat w kwocie
83.300 zł,
ostatnia w
kwocie 85.300
zł

541.671,00

30.11.2012 r.
Sposób spłaty:
pierwsza rata
41.647 zł
następne 58 rat
w kwocie
41.667 zł płatne
do ostatniego
dnia każdego
miesiąca

2.520.000,00

30.06.2013 r.
Sposób spłaty:
raty po 126.000
zł

1.239.493,06

31.12.2013 r.
Sposób spłaty:
48 rat po
47.672,81 zł
(pierwsza
47.672,93 zł)

785.343,76

27.03.2012 r.
Sposób spłaty:
spłata kredytu
następuje z
każdego
wpływu
środków na
rachunek
bieżący
kredytobiorcy
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Zabezpieczenie
1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 500.000,00 zł
na KW nr 62925 wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej,
2. Sądowy zastaw rejestrowy na:
- linii technologicznej LINDNER,
- wadze samochodowej MARS,
- 2 wózkach widłowych,
- 2 ładowarkach,
(łączna wartość urządzeń 6.748.000 zł)
3. Cesja praw z polisy zastawionych maszyn
i urządzeń,
4. Weksel in blanco
1. Weksel in blanco,
2. Cesja wierzytelności z umowy o
udzielenie wsparcia z PARP,
3. Sądowe zastawy rejestrowe na :
- spycharka 2 szt.,
- ładowarka z wagą,
- walec drogowy gładki,
- walec drogowy okołkowany,
- kruszarka,
- przesiewacz,
4. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
BS Wieliczka
1. Weksel In blanco,
2. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu
się egzekucji,
3. Zastaw rejestrowy na zakupionych
maszynach i urządzeniach,
4. Hipoteka zwykła na kwotę 5.000.000,00
na kw GL1Z/00045083/5, NS1S/00118207,
NS1S/00102973/9,
5. Hipoteka kaucyjna do kwoty: 2.465.031,00
zł dotycząca KW jw.
6. Pełnomocnictwo banku do rachunku
bieżącego
1. Weksel In blanco,
2. Oświadczenia Kredytobiorcy o poddaniu
się egzekucji,
3. Hipoteka zwykła łączna w kwocie
2.288.295,00 zł oraz hipoteka kaucyjna do
640.000,00 zł na prawie wieczystego
użytkowania nieruchomości położonej w
Wałbrzychu SW1W/00038994/8,
SW1W/00059402/5,
4. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
w KBS
1. Weksel własny In blanco z wystawienia
Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
2. Oświadczenie Kredytobiorcy o
dobrowolnym poddaniu się egzekucji
3. Hipoteka kaucyjna łączna do kwoty
5.000.000,00 zł na nieruchomościach
położonych w miejscowości Niecew, gmina
Korzenna, objętych księgami wieczystymi
NS1S/00057490/8, NS1S/00057516/7,
NS1S/00101298/6, NS1S/00087841/3,
NS1S/00087842/0,NS1S/00087843/7,
prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w
Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych,
4. Cesja praw z tytułu polisy
ubezpieczeniowej w/w nieruchomości,
5. Cesja wierzytelności z tytułu umowy
zawartej pomiędzy Kredytobiorcą, a FHU
„EKO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą 35-078
Rzeszów, ul. Hetmańska 120,
6. Cesja wierzytelności z tyt. umowy
zawartej pomiędzy kredytobiorcą, a SITA
Nowy Sącz Sp. z o.o. z siedzibą 33-300

Bank
Spółdzielczy
Rymanów

Kredyt w rachunku
bieżącym
udzielony spółce
Raf-Ekologia Sp. z
o.o.

WIBOR 1M+
marża 6,4%

600.000,0

547.255,18

17.04.2012 r.
Sposób spłaty:
spłata kredytu
następuje z
każdego
wpływu
środków na
rachunek
bieżący
Kredytobiorcy

Nowy Sącz, ul. Lwowska 135,
7. Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
nr 38 8591 0007 0020 0054 2063 0001
prowadzonego w KBS I O/Kraków.
Poręczenie przez Mo-BRUK kredytu
obrotowego spółki zależnej Raf-Ekologia Sp.
z o.o. w wysokości 600,0 tys. zł.

Źródło: Emitent
Postanowienia umów kredytowych zawartych przez Emitenta do dnia zatwierdzenia Prospektu zostały opisane w pkt. 22.1.2.
Części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
Emitent finansuje swoje inwestycje również poprzez środki pozyskane z emisji obligacji serii A. Dnia 12 sierpnia 2011 roku
nastąpiło zakończenie emisji obligacji zabezpieczonych majątkiem Emitenta serii A o wartości 50 mln zł. Emisja trzyletnich
obligacji została przeprowadzona z pełnym sukcesem. Emitent pozyskał z emisji obligacji kapitał w kwocie 50 mln zł
oprocentowany na bazie zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M + 500 pb marży. Obligacje zabezpieczone są w postaci
zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK Spółka Akcyjna – Oddział w Ożarowie Zakład
Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy oraz w postaci hipoteki łącznej na zbiorze nieruchomości Emitenta.
Szczegóły zabezpieczeń obligacji zostały opisane w pkt. 10.4. Części III Dokument Rejestracyjny.
Emitent finansuje swoją działalność również poprzez leasing. Na dzień zatwierdzenia Prospektu kwota zobowiązań z tytułu
leasingu wyniosła około 1,46 mln zł. Umowy leasingowe Emitenta zostały przedstawione w punkcie 22.1.5. części
rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
Emitent w wyniku prowadzonych inwestycji rozwojowych ponosił i będzie ponosić wydatki inwestycyjne wyrażone w walutach
obcych. Tym samym jest on narażony na ryzyko różnic kursowych. Zarząd Emitenta nie stosował dotychczas instrumentów
zabezpieczających przed ryzykiem różnic kursowych oraz nie widzi potrzeby stosowania instrumentów zabezpieczających
różnice kursowe w najbliższej przyszłości. Zarząd nie może jednak wykluczyć potrzeby zastosowania instrumentów
zabezpieczających różnice kursowe w przypadku znaczących zmian wartości złotego.
W związku z realizowanymi oraz planowanymi inwestycjami (o których mowa w pkt. 5.2.2 oraz 5.2.3 Części III Prospektu)
Spółka wykazuje zapotrzebowanie na dodatkowe źródła kapitału. Głównym źródłem finansowania działań inwestycyjnych
będzie kapitał własny z przeprowadzonej w 2010 roku emisji akcji serii C, środków z przeprowadzonej emisji obligacji serii A,
przyznanych dotacji ze środków unijnych oraz środków z bieżącej działalności operacyjnej. Emitent nie wyklucza także w
2012 roku przeprowadzić emisję obligacji serii B o wartości niezbędnej dla zabezpieczenia potrzeb Emitenta. Szczegółowe
informacje o finansowaniu inwestycji Emitenta zostały podane w pkt. 10.5. Części III Dokument Rejestracyjny.

10.4. Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały
lub, które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta

Ograniczenia związane z podpisanymi umowami kredytowymi:
Zawarte przez Emitenta umowy kredytowe, określają cele, na które środki z danego kredytu mogą być wykorzystane.
Zawarte przez Emitenta umowy kredytowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Poniżej zawarto ograniczenia zawarte w
umowach kredytowych zawartych z Emitentem, które mogą wpływać na działalność operacyjną Emitenta.
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a) Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta przez Mo-BRUK z Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Wieliczce,
Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krzeszowicach oraz Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Słomnikach z
dnia 29 czerwca 2007 roku – w kwocie 2,50 mln zł na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonywania
nawierzchni drogowych. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.2.4. części
rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
b) Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta przez Mo-BRUK z bankiem BGŻ S.A. z dnia 5 września 2007 roku - w
kwocie 5,00 mln zł na zakup maszyn i urządzeń do Zakładu produkcji paliwa alternatywnego w Karsach. Ograniczenia
zawarte w niniejszej umowie zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.2.3. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu
emisyjnego.
c) Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta przez Mo-BRUK z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z dnia 14 kwietnia
2008 roku - w kwocie 7,55 mln zł na zakup maszyn i urządzeń do oddziałów firmy oraz refundację poniesionych
nakładów inwestycyjnych. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.2.2. części
rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
d) Umowa o kredyt inwestycyjny zawarta przez Mo-BRUK z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z dnia 29 grudnia
2009 roku – w kwocie 2,29 mln zł na spłatę czwartej raty zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Raf-Ekologia
Sp. z o.o. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.2.1. części rejestracyjnej
niniejszego Prospektu emisyjnego.
e) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta przez Mo-BRUK z Krakowskim Banku Spółdzielczym z dnia 13
września 2005 roku z późniejszymi aneksami – w kwocie 3,30 mln zł. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie
zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.2.5. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
f) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zawarta przez Raf-Ekologia z Bankiem Spółdzielczym Rymanów z dnia 30
kwietnia 2009 roku z późniejszymi aneksami – w kwocie 0,60 mln zł. Mo-BRUK S.A., będący spółką dominującą
wobec Raf-Ekologia Sp. z o.o. udzielił poręczenia niniejszego kredytu w rachunku bieżącym na poziomie 0,60 mln zł.
Termin spłaty kredytu przez Raf-Ekologia przypada na 17.04.2012 roku. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie
zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.2.6. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.

Ograniczenia związane z zawartymi umowami o dotacje:
a) Umowa o dofinansowanie projektu Nr PO IG.04.05.02-00-006/10-00 z dnia 7 stycznia 2011 roku z późniejszymi
aneksami - zawarta pomiędzy Ministrem Gospodarki (Podmiot przyznający dotację) a Mo-BRUK (Beneficjent), której
przedmiotem jest udzielenie dofinansowania Beneficjentowi na realizację Projektu „Utworzenie centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”, ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie
wzajemnych praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania,
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji. Na podstawie umowy Emitentowi
przyznano dotację w wysokości 3.024.780,00 zł, co stanowiło 60 % kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.1.1. części rejestracyjnej niniejszego
Prospektu emisyjnego.
b) Umowa o dofinansowanie NR UDA-POIG.04.04.00-26-003/09-00 z dnia 5 stycznia 2011 roku w ramach działania
4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 z późniejszymi aneksami zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Podmiot przyznający dotację) a Mo-BRUK (Beneficjent),
której przedmiotem jest realizacja Projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej
mieszanki opałowej” ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy
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związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a
także w zakresie informacji i promocji. Na podstawie umowy Emitentowi przyznano dotację w wysokości 31.062.600,00
zł, co stanowiło 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie zostały
szczegółowo opisane w pkt. 22.1.2. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
c) Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-16-013/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 roku z późniejszymi
aneksami - zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Podmiot przyznający dotację) a Mo-BRUK
(Beneficjent), której przedmiotem jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu: „Wdrożenie
innowacyjnej technologii produkcji nowych wysokokalorycznych stałych paliw alternatywnych” ze środków publicznych w
ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie
zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji. Na
podstawie umowy Emitentowi przyznano dotację w wysokości 27.768.000,00 zł, co stanowiło 60% kosztów
kwalifikowanych planowanej inwestycji. Ograniczenia zawarte w niniejszej umowie zostały szczegółowo opisane w pkt.
22.1.3. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
d) Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-24-008/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 roku z późniejszymi
aneksami - zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Podmiot przyznający dotację) a Mo-BRUK
(Beneficjent), której przedmiotem jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu: Innowacyjna
metoda wytwarzania posadzki hydraulicznej” ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i
obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania i
kontroli, a także w zakresie informacji i promocji. Na podstawie umowy Emitentowi przyznano dotację w wysokości
6.400.500,00 zł, co stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. Ograniczenia zawarte w niniejszej
umowie zostały szczegółowo opisane w pkt. 22.1.4. części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.

Ograniczenia związane z wyemitowanymi obligacjami:
12 sierpnia 2011 roku nastąpiło zakończenie emisji obligacji zabezpieczonych majątkiem Emitenta serii A o wartości 50 mln
zł. Emisja trzyletnich obligacji została przeprowadzona z pełnym sukcesem. Wszystkie wyemitowane obligacje zostały
przydzielone inwestorom. Emitent pozyskał z emisji obligacji kapitał w kwocie 50 mln zł oprocentowanych na bazie zmiennej
stopy procentowej WIBOR 6M + 500 pb marży. W wyniku przeprowadzone emisji obligacji Emitent wskazał w warunkach
emisji obligacji następujące warunki przedterminowego wykupu obligacji:
PRZEDTERMINOWY WYKUP OBLIGACJI W PRZYPADKU LIKWIDACJI EMITENTA ZGODNIE Z ART. 24 UST. 3
USTAWY O OBLIGACJACH:
W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji.
OPCJA PRZEDTERMINOWEGO WYKUPU NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA
Przed dematerializacją Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego
wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie pisemnej na adres Emitenta oraz Domu
Maklerskiego prowadzącego Ewidencję. Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie pisemne
zawiadomienie z żądaniem wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać przesłane przez Obligatariusza w formie
pisemnej na adres podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane
Obligacje. W przypadku, gdy Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, pisemne żądanie
powinno zostać przekazane na adres sponsora emisji. Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania
wcześniejszego wykupu, dokona wykupu Obligacji poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji
przedstawionych do wykupu powiększonej o należne, a nie wypłacone odsetki. Przed dematerializacją Obligacji w
rozumieniu Ustawy o Obrocie, Emitent w przypadku otrzymania uprawnionego żądania wcześniejszego wykupu, dokona
wykupu Obligacji w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego żądania. Za dzień wypłaty należnej kwoty uznany będzie
dzień wystawienia, przez Emitenta lub podmiot upoważniony przez Emitenta, przelewu bankowego na rachunek wskazany
przez Obligatariusza żądającego wcześniejszego wykupu Obligacji.
Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 174

Po dematerializacji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obrocie transakcja wcześniejszego wykupu zostanie przeprowadzona
po ustaleniu stron transakcji przez KDPW na podstawie informacji otrzymanych z podmiotów prowadzących rachunki
papierów wartościowych Obligatariuszy, którzy poinformowali je o złożeniu uprawnionego żądania wcześniejszego wykupu
Emitentowi. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania takiego żądania poprzez przelew
środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych Obligatariusza za pośrednictwem KDPW. W przypadku, gdy
Obligacje danego Obligatariusza będą zapisane w rejestrze sponsora emisji, wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi na
warunkach uzgodnionych ze sponsorem emisji.
I. Przedterminowy wykup Obligacji zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o Obligacjach:
Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji a
Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu natychmiast wykupić, jeżeli Emitent nie wypełni w terminie, w
całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji.
II. Inne przypadki wcześniejszego wykupu przed Dniem Wykupu na żądanie Obligatariusza
Każdy Obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie dostarczone w terminie 30 dni od dnia, w którym Obligatariusz
uzyskał informację o zajściu zdarzenia, o którym mowa poniżej, żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, a
Emitent zobowiązany będzie Obligacje wskazane w żądaniu niezwłocznie wykupić, na skutek wystąpienia któregokolwiek z
poniższych przypadków:
1. Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania naprawczego albo jeżeli sąd
ogłosi upadłość Emitenta.
2. Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta albo podjęta zostanie uchwała walnego
zgromadzenia akcjonariuszy o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby
Emitenta za granicę.
3. Emitent przestanie być spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (w alternatywnym
systemie obrotu NewConnect lub na rynku regulowanym).
4. Emitent dokona transakcji, w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych
transakcji zbycia lub rozporządzenia jakąkolwiek częścią swojego majątku, o łącznej wartości przekraczającej 250
tys. zł w ciągu roku, na warunkach odbiegających od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, a
zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym
aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej.
5. W terminie 3 miesięcy od dnia, w którym umowa o ustanowieniu Administratora Hipoteki z jakiejkolwiek przyczyny
przestała obowiązywać Emitent nie zawrze umowy o pełnienie funkcji administratora hipoteki z innym podmiotem;
6. Hipoteka łączna nie zostanie wpisana do odpowiednich ksiąg wieczystych do dnia 31 października 2011 r. lub
zostanie z którejkolwiek z nich wykreślona w okresie do Dnia Wykupu.
7. Hipoteka łączna w okresie od dnia 31 października 2011 r. do Dnia Wykupu nie będzie znajdować się na
pierwszym miejscu w księgach wieczystych prowadzonych dla następujących nieruchomości Emitenta:
prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,4271 ha (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden
metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski,
województwo dolnośląskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 26/19, 26/29 oraz 26/40, dla której
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
SW1W/00082294/4;
prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,3255 ha (trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/43 oraz na wzniesionym na niej budynku oraz
urządzeniach. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz wzniesionego na niej budynku i urządzeń Sąd
Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr
SW1W/00082293/7;
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,0975 ha (dziewięćset siedemdziesiąt pięć
metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski,
województwo dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/36, dla której Sąd Rejonowy w
Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00033849/2;
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-

-

-

-

prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,3967 ha (trzy tysiące dziewięćset
sześćdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych,
powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/31 oraz na
wzniesionym na niej budynku stanowiącym własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz
wzniesionego na niej budynku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr SW1W/00051411/5;
prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,0426 ha (czterysta dwadzieścia sześć metrów
kwadratowych), położonej w Wałbrzychu, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie,
składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/38 oraz na wzniesionym na niej budynku i urządzeniu
stanowiących własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz wzniesionego na niej
budynku i urządzenia Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą KW nr SW1W/00052549/8;
prawie własności nieruchomości o powierzchni 0,1261 ha (tysiąc dwieście sześćdziesiąt jeden metrów
kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo
dolnośląskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 26/32, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00056032/9;
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 8,2929 ha (osiem hektarów dwa tysiące
dziewięćset dwadzieścia dziewięć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Wałbrzych, gmina
Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 26/37 i
26/1 oraz na wzniesionym na niej budynku stanowiącym własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości
gruntowej oraz wzniesionego na niej budynku Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW nr SW1W/00033850/2;

oraz będzie się znajdować niżej niż na drugim miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości:
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 1,1400 ha (jeden hektar tysiąc czterysta
metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Karsy, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo
świętokrzyskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1112/1 oraz na wzniesionych na niej budynkach i
urządzeniach stanowiących własność Emitenta. Dla wskazanej nieruchomości gruntowej oraz dla
znajdujących się na niej budynków Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą KW nr KI1S/00062925/5. Wskazana powyżej nieruchomość jest obciążona hipoteką
umowną kaucyjną na sumę zabezpieczenia w wysokości 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych na rzecz
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Nowym Sączu. Nieruchomość została poddana
wycenie uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego. Wartość rynkowa nieruchomości budynkowych oraz
prawa użytkowania wieczystego gruntu została określona na dzień 31 grudnia 2010 roku i wynosi
2.040.000,00 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych.
8.

Na którejkolwiek nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki łącznej, opisanej w powyższych punktach,
ustanowiona zostanie hipoteka inna niż na zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji.
9. Zastaw rejestrowy nie zostanie wpisany do rejestru zastawów do dnia 31 października 2011 r. lub zostanie z niego
wykreślony przed Dniem Wykupu.
10. Przedmiot zastawu rejestrowego:
ustanowiony na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całość gospodarczą, wchodzącym w skład
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mo-BRUK Spółka Akcyjna – Oddział w Ożarowie Zakład Produkcji
Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo
świętokrzyskie. Przedmiot zastawu został poddany wycenie przez uprawnionego rzeczoznawcę
majątkowego. Wartość rynkowa wskazanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa została
określona na dzień 31 grudnia 2010 roku i wynosi 33.830.000,00 (trzydzieści trzy miliony osiemset
trzydzieści tysięcy 00/100) złotych
zostanie obciążony zastawem innym niż na zabezpieczenie wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji.
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11. Wartość zabezpieczenia Obligacji spadnie poniżej wartości nominalnej wszystkich objętych przez Obligatariuszy
Obligacji a Emitent nie dokona, w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia uzyskania przez Emitenta informacji o
powyższym, uzupełnienia zabezpieczenia w taki sposób, aby jego wartość odpowiadała co najmniej wartości
nominalnej objętych przez Obligatariuszy Obligacji. Szczegółowe zasady wyceny zabezpieczeń Obligacji zostały
opisane w Warunkach Emisji Obligacji.
12. Iloraz kwoty zobowiązań całkowitych Emitenta pomniejszonych o wartość rozliczeń międzyokresowych
przychodów i sumy kapitałów własnych przekroczy 1,75.
13. Wynik netto za każdy pełen rok obrotowy będzie ujemny.
14. Emitent wyemituje jakiekolwiek obligacje, których dzień zapadalności lub dzień rzeczywistej realizacji
wcześniejszego wykupu przypadnie przed Dniem Wykupu.
15. Łączna wartość premii wypłaconej za dany rok obrotowy dla Zarządu, tj. prezesa Zarządu i wszystkich członków
Zarządu, przekroczy 1,8% przychodów ze sprzedaży Emitenta wypracowanych w danym roku obrotowym.
16. Łączna wartość premii wypłaconej za dany rok obrotowy dla Zarządu tj. prezesa Zarządu i wszystkich członków
Zarządu przekroczy 13% zysku netto Emitenta wypracowanego w danym roku obrotowym.
17. Emitent wypłaci dywidendę w jakiejkolwiek wysokości.
18. Emitent dokona skupu akcji własnych celem ich umorzenia.
19. Emitent lub spółki z Grupy:
a) udzielą lub zobowiążą się do udzielenia jako pożyczkodawca jakiejkolwiek pożyczki jakiejkolwiek osobie lub
podmiotowi spoza Grupy, z wyjątkiem spraw związanych z dotacjami przyznanymi dla Emitenta przez PARP;
b) udzielą lub zobowiążą się do udzielenia jako poręczyciel jakiegokolwiek poręczenia w stosunku do
zobowiązania lub długu jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmiotu spoza Grupy, z wyjątkiem spraw
związanych z dotacjami przyznanymi dla Emitenta przez PARP;
c) udzielą lub zobowiążą się jako zobowiązany do udzielenia jakiegokolwiek zabezpieczenia podobnego typu jak
poręczenia w stosunku do zobowiązania lub długu jakiejkolwiek osoby lub jakiegokolwiek podmioty spoza
Grupy, z wyjątkiem spraw związanych z dotacjami przyznanymi dla Emitenta przez PARP.
20. Obligacje wyemitowane przez Emitenta nie zostaną warunkowo, pod warunkiem wprowadzenia do ASO Catalyst,
zarejestrowane w KDPW w terminie do 15 listopada 2011 roku.
21. Zostanie dokonane zajęcie składników majątku lub aktywów Emitenta w toku postępowania egzekucyjnego na
zaspokojenie roszczeń o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych i zajęcie to nie zostanie
zwolnione w ciągu 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia dokonania tego zajęcia.
22. Opóźnienie Emitenta w płatnościach zobowiązań bankowych lub publiczno-prawnych (inne niż z obligacji) o
łącznej wartości co najmniej 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych przekroczy jeden miesiąc.
Zawarte w warunkach wcześniejszego wykupu powyżej pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat odnoszą się do pozycji
skonsolidowanych raportów okresowych Grupy Mo-BRUK S.A. W przypadku zmiany przez Emitenta zasad polityki
rachunkowości, w szczególności w przypadku wprowadzenia przez Emitenta sprawozdawczości finansowej opartej o
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, dane finansowe zawarte w warunkach wcześniejszego wykupu
będą odnosiły się do pozycji skonsolidowanych raportów okresowych Grupy Mo-BRUK S.A., które zostaną przygotowane w
oparciu o zmienione zasady (MSSF).
W ocenie Zarządu Spółki nie istnieją inne znane Emitentowi ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które
miałyby lub mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

10.5. Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań
przedstawionych w pozycjach 5.2 i 8.1. Dokumentu Rejestracyjnego

Inwestycje wymienione w punkcie 5.2 (a dokładnie w punktach 5.2.2 i 5.2.3) i 8.1 Dokumentu Rejestracyjnego skupiają się
wokół czterech kluczowych dla Emitenta projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w Karsach, Górażdże, Wałbrzychu oraz
Piekarach Śląskich. Zgodnie z planem inwestycyjnym, łączne, szacowane przez Emitenta nakłady wynikające z tychże
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czterech inwestycji w latach 2011-2013 wynosić będą około 230 mln zł. Środki potrzebne na sfinansowanie niniejszych
zobowiązań będą pochodzić przede wszystkim z:
a) środków własnych, wypracowanych w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej,
b) środków unijnych - Emitent na prowadzone i planowane inwestycje pozyskał dotacje ze środków UE w łącznej kwocie
99,3 mln zł, w ramach następujących inwestycji:
- rozbudowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach - Emitent uzyskał na ten projekt dotację ze środków
UE w wysokości 31,1 mln zł,
- budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże – Emitent uzyskał na ten projekt dotację ze środków UE
w wysokości 27,8 mln zł,
- budowa zakładu przetwarzania mułów węglowych w Wałbrzychu w trzech lokalizacjach - Emitent uzyskał na ten
projekt dotację ze środków UE w wysokości 34,0 mln zł,
- budowa zakładu utylizacji odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich - Emitent uzyskał na ten projekt dotację
ze środków UE w wysokości 6,4 mln zł,
c) środków pozyskanych z emisji akcji serii C, zakończonej w czerwcu 2010 roku - Emitent w wyniku przeprowadzonej
emisji akcji pozyskał 26 mln zł,
d) środków pozyskanych z emisji obligacji serii A, zakończonej 12 sierpnia 2011 roku - Emitent w wyniku przeprowadzonej
emisji obligacji pozyskał 50 mln zł,
e) środków planowanych do pozyskania w drodze kolejnej emisji obligacji serii B - Emitent szacuje, że przygotowania do
tejże emisji rozpoczną się w pierwszej połowie 2012 roku. W wyniku emisji obligacji serii B Emitent planuje pozyskać
środki w kwocie niezbędnej do zapewnienia finansowania inwestycji,
f) Emitent nie wyklucza także innych form finansowania inwestycji tj. emisja akcji, leasing, kredyty bankowe, mezzanine,
itp.

11. BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE

11.1. Badania i rozwój

Emitent w okresie objętym historycznymi danymi finansowymi do dnia zatwierdzenia Prospektu prowadzi i prowadził prace
badawcze nad Carbomix-em oraz podsadzką hydrauliczną a ponadto rozpoczął prace nad budową Centrum Badawczo –
Rozwojowego (B+R). Prace badawcze opisane zostały poniżej.
Carbomix
Emitent posiada znaczne ilości mułu węglowego, zalegającego na hałdach w Wałbrzychu pozostałych po zlikwidowanych
kopalniach i zamierza wzbogacać je produkując granulat na bazie mułów zgromadzonych przy ul. Kosteckiego i ul.
Moniuszki w Wałbrzychu, odpadów poflotacyjnych i biomasy (zrębki, trociny) i innych składników, z wyjątkiem odpadów
niebezpiecznych, pod marketingową nazwą Carbomix. W tym celu planuje zrealizować inwestycję pn. „Zakład Odzysku
Mułów Węglowych ” w Wałbrzychu. Muły węglowe w stanie surowym są trudne do zagospodarowania z powodu dużego
zanieczyszczenia częściami niepalnymi, a zajmują teren o znacznej powierzchni. W wyniku działań inwestycyjnych Emitent
będzie w stanie z posiadanych hałd odzyskiwać, wzbogacać i sprzedawać wzbogacony muł węglowy jako produkt o nazwie
CARBOMIX. Emitent szacuje, iż rozpoczęcie sprzedaży produktu CARBOMIX będzie możliwe w momencie ukończenia
inwestycji budowy zakładu przerobu mułów węglowych w Wałbrzychu. Ponieważ proces wzbogacania odpadów
poflotacyjnych będzie przebiegał w środowisku wodnym (hydrocyklonach i wzbogacalnikach spiralnych), wydzielony w tym
procesie muł węglowy będzie wymagał odwirowania wody i suszenia, w takim stanie będzie już towarem sprzedawalnym..
Muły węglowe przeznaczone do produkcji Carbomix-u wymagać będą podsuszenia w celu usunięcia nadmiaru wilgoci, która
obniża wartość kaloryczną paliwa. Odwirowanie mułu do 20% zawartości wilgoci będzie realizowane w wirówce
sedymentacyjno - filtracyjnej. Do procesu suszenia wykorzystana będzie para wodna po turbinie parowej usytuowanej w
instalacji termicznego przekształcania mułów węglowych. Muł węglowy po wyjściu z suszarni kierowany będzie do
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mieszalnika granulującego. Produkt finalny – Carbomix będzie kierowany pod zadaszony magazyn, a stamtąd ładowany na
samochody lub wagony. Wartość kaloryczna Carbomix-u utrzymywana będzie na poziomie 18 MJ/kg. Popiół i żużel z
instalacji stanowić będą odpad z produkcji Carbomix-u. Jako odpady inne niż niebezpieczne wykorzystane będą do produkcji
granulatu cementowego w pozostałych instalacjach Emitenta lub jako przesypka mineralna na istniejącym składowisku
odpadów przemysłowych.
W dniu 7 listopada 2011 roku uprawomocniła się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Zakład
Przerobu Mułów Węglowych - Produkcja CARBOMIXU”. Uprawomocnienie się Decyzji pozwoli na zrealizowanie projektu i
umożliwi Emitentowi po zakończeniu realizacji inwestycji na rozpoczęcie wzbogacania odpadów poflotacyjnych (mułów
węglowych) pochodzących z należącej do Emitenta hałdy przy ul. Kosteckiego oraz z osadnika przy ul. Moniuszki w
Wałbrzychu.
Podsadzka hydrauliczna
Emitent realizując działalność w zakresie odzysku odpadów prowadził badania mające na celu opracowanie metody
pozwalającej na stworzenie technologii wytwarzania podsadzki hydraulicznej do wypełniania wyrobisk kopalnianych.
Badania jednoznacznie potwierdziły możliwość użycia do wypełnienia wyrobisk sztucznego kruszywa wyprodukowanego z
odpadów przemysłowych związanych spoiwem hydraulicznym. W wyniku prowadzonych przez Spółkę badań oraz
zakupionych dodatkowych analiz potwierdzono możliwość wykorzystania w procesie produkcji podsadzki hydraulicznej
granulatu cementowego Mo-BRUK. Dzięki temu podsadzka hydrauliczna wykazuje unikalne od dotychczas spotykanych
parametry. W celu potwierdzenia prawidłowości wykonanych badań Spółka zleciła przeprowadzenie analiz Głównemu
Instytutowi Górnictwa (GIG), będącego jednostką badawczo – rozwojową Ministerstwa Gospodarki. GIG wykonał badania
własności fizycznych, ocenę przydatności, badania chemiczne oraz radiometryczne. Powyższe analizy oraz badania rynku
pozwalają stwierdzić, że kopalnie prowadzące wypełnianie wyrobisk są zainteresowane zakupem materiału podsadzkowego
wytwarzanego przez Emitenta. Produkcja może rozpocząć się po zakończeniu inwestycji w postaci budowy zakładu odzysku
odpadów nieorganicznych w Piekarach Śląskich.
Centrum Badawczo – Rozwojowe (B+R)
W kwietniu 2010 roku Emitent rozpoczął budowę Centrum Badawczo - Rozwojowego (B+R) w ramach projektu pn.
„Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”. W dniu 21 lipca 2011 roku laboratorium
badawcze Emitenta otrzymało certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność obejmuje m.in. badanie paliw alternatywnych, odpadów,
granulatu cementowego, wód i ścieków. Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego (B+R) nastąpiło w czwartym
kwartale 2011 roku.
Tabela 69: Wysokość wydatków na działalność badawczo-rozwojową Grupy Emitenta
01.01.2011 - do
dane w zł
2010
2009
daty Prospektu
Wydatki GK Mo-BRUK S.A. na
działalność badawczo - rozwojową

369.159,60

369.294,16

235.754,29

2008
166.219,10

Źródło: Emitent

11.2. Patenty, certyfikaty i licencje

Emitent posiada licencję na patent pt. „Sposób oczyszczania stężonych ścieków przemysłowych, zwłaszcza ścieków
opornych na biodegradację” z prawem ochronnym nr 198693 od dnia 27 czerwca 2001 roku, udzieloną przez Politechnikę
Śląską z siedzibą w Gliwicach na mocy Umowy licencyjnej nr 8/2009 z dnia 8 lipca 2008 roku, opisanej w pkt. 22 Prospektu.
Emitent upoważniony jest do jednorazowego wykorzystania patentu w ramach w/w Umowy.
Ponadto Emitent posiada udział wynoszący 20% w prawie własności do patentu pt. „Sposób wytwarzania paliwa stałego” z
prawem ochronnym nr 187717 udzielonym Decyzją UPRP z dnia 11 marca 2004 roku, nabytym od Instytutu Chemicznej
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Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu na mocy Umowy z dnia 10 kwietnia 2009 roku, opisanej w pkt 22 Prospektu. Emitent
może korzystać z wynalazku, o którym mowa powyżej dla potrzeb własnych wyłącznie za pisemną zgodą Instytutu
Chemicznej Przeróbki Węgla.
W 2001 roku Emitentowi przyznano certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. W 2010
roku Emitent pozytywnie przeszedł audyt re-certyfikujący w tym zakresie i otrzymał następujące certyfikaty:
- ISO 9001:2000 obejmujący odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój
technologii w tym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych, odpadów, wód i ścieków, produkcja betonu
zwykłego oraz granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów,
- ISO 14001:2004 obejmujący odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, badanie i rozwój
technologii w tym zakresie, wykonywanie badań laboratoryjnych, odpadów, wód i ścieków, produkcja betonu
zwykłego oraz granulatu cementowego z udziałem przetworzonych odpadów.
W 2011 roku Emitent otrzymał certyfikat akredytacji nr AB 1267 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań
normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Akredytowana działalność obejmuje wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie
paliw alternatywnych, odpadów, granulatu cementowego, wód i ścieków.
W dniu 8 sierpnia 2011 roku Emitent złożył do Urzędu Patentowego wniosek o udzielenie patentu na wynalazek pn. „Sposób
wytwarzania syntetycznego kruszywa” w zakresie granulatu cementowego produkowanego przez Emitenta. Zgłoszenie
oznaczono numerem P.395903.
Ponadto Emitent opracowuje wniosek o udzielenie patentu na wynalazek w zakresie metody podsuszania paliw
alternatywnych. Emitent szacuje, że zakończenie prac nad wnioskiem oraz jego złożenie do Urzędu Patentowego nastąpi w I
kwartale 2012 roku.
Poza powyżej wskazanymi prawami, certyfikatami i licencjami, a ponadto poza licencjami na oprogramowanie komputerowe
Emitent nie posiada żadnych licencji, które byłyby istotne z punktu widzenia działalności operacyjnej prowadzonej przez
Emitenta i których brak mógłby mieć wpływ na działalność.

11.3. Znaki towarowe i domeny

Na mocy decyzji z dnia 27 września 2006 roku Urząd Patentowy RP dokonał rejestracji znaku towarowego słowno graficznego „Mo – BRUK”

na rzecz Emitenta – logo Mo – BRUK S.A. (świadectwo ochronne nr 202791 z dnia 20 listopada 2008 roku).
Ponadto, Emitent w dniu 4 kwietnia 2011 roku dokonał zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego słownego
„MoBRUK” pod numerem Z.383639. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Prospektu postępowanie dotyczące w/w znaku jest
w toku.
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W dniu 21.11.2011 r. Emitent dokonał zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego „Mo-BRUK”. Na dzień niniejszego
Prospektu emisyjnego postępowanie dotyczące w/w znaku jest w toku.

Domeny zarejestrowane na rzecz Mo-BRUK S.A.: mobruk.pl; mobruk.com.pl; mobruk.com; mobruk.eu
Domeny zarejestrowane na rzecz spółki zależnej Raf–Ekologia Sp. z o.o.: rafekologia.pl

11.4. Zezwolenia, na podstawie których Emitent prowadzi działalność

Na działalność Emitenta istotny wpływ mają rządowe oraz samorządowe regulacje prawne. Emitent musi się wykazywać
posiadaniem niezbędnych zezwoleń do prowadzenia bieżącej działalności.
Emitent działa w oparciu o następujące zezwolenia:
1.

Zakład Odzysku Odpadów (Korzenna – Niecew k. Nowego Sącza)

-

Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji odzysku odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne, wydane
przez Wojewodę Małopolskiego w dniu 22 czerwca 2004 roku, znak: ŚR.MGó.6663/1/03, zmienione Decyzją z
dnia 6 stycznia 2010 roku znak SW.II.2.PK.7673-4/09, z terminem ważności do dnia 22 czerwca 2014 roku.
Profil działania: Odzysk odpadów nieorganicznych w procesie stabilizacji (zestalanie spoiwem hydraulicznym) Proces R14.

-

Decyzja Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 kwietnia 2008 roku, znak: ORL.I.7644-6-8/08 zezwalająca na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych poza instalacjami i urządzeniami, z
terminem ważności do dnia 5 kwietnia 2018 roku.
Profil działania: Odzysk odpadów niebezpiecznych 17 05 03* (ziemia i gleba zawierająca substancje
niebezpieczne) oraz 17 05 05* (urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami
niebezpiecznymi) poza instalacjami i urządzeniami - Proces R14.

2.

Zakład Recyclingu Odpadów, Składowisko Odpadów Przemysłowych (Wałbrzych)

-

Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji o nazwie Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne o zdolności przyjmowania odpadów ponad 10 Mg na dobę z wydzieloną kwaterą do składowania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz instalacji o nazwie Zakład Recyclingu Odpadów w zakresie
odzysku odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10Mg na dobę, wydane przez Wojewodę
Dolnośląskiego w dniu 27 lipca 2007 roku, znak: SR.IV.66/9/W63/5/06/07, zmienione decyzją z dnia 11 czerwca
2010 roku znak DM-S.V.7650-78/170-III/09, z terminem ważności do dnia 27 lipca 2017 roku.
Profil działania:
a. Produkcja paliw alternatywnych, wykorzystywanych w przemyśle cementowym
b. Składowanie odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne
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c.

Składowanie odpadów azbestowych w wydzielonej kwaterze

3.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych (Karsy k/Ożarowa)

-

Pozwolenie Zintegrowane dla instalacji służącej do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania
odpadów niebezpiecznych, o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, wydane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego w dniu 11 kwietnia 2008 roku, znak: OWŚ.VII.7650-10/2008, zmienione decyzją z
dnia 17 czerwca 2010 roku OWŚ.VII.7651-8/2010, z terminem ważności do dnia 11 kwietnia 2018 roku.
Profil działania: Produkcja paliw alternatywnych, wykorzystywanych w przemyśle cementowym - Proces R15.

4.

Transport i zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne

-

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych
oraz innych niż niebezpieczne, wydana przez Starostę Nowosądeckiego w dniu 4 kwietnia 2008 roku, znak:
ORL.I.7644-6-9/08 z późn. zm., z terminem ważności do dnia 31 marca 2018 roku.
Przedmiotowa decyzja stanowi, iż działalność w zakresie transportu odpadów może być prowadzona na terenie
całego kraju, natomiast miejscem zbierania odpadów jest zakład Emitenta w miejscowości Niecew, działki o
numerach ewidencyjnych: 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie zakładu jw.
w „magazynie osadów” w sposób selektywny w odpowiednio opisanych opakowaniach posiadających szczelne
zamknięcia, wykonanych z materiału odpornego na działanie umieszczonych w nich odpadów.

5.

Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Raf - Ekologia Sp. z o.o. (Jedlicze)

-

Pozwolenie Zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne poprzez termiczne ich przekształcanie, wydane przez Wojewodę Podkarpackiego w dniu 2
października 2006 roku, znak: ŚR.IV-6618-23/1/06, zmienione decyzją z dnia 31 maja 2010 roku znak
RS.VI.RD.7660/27-9/09, z terminem ważności do dnia 2 października 2016 roku.
Profil działania: Termiczne unieszkodliwianie odpadów przemysłowych oraz medycznych i weterynaryjnych Procesy D10, R1, R14, R15.

12. INFORMACJE O TENDENCJACH

12.1. Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w sprzedaży oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od
daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do Daty Prospektu

W pierwszym kwartale 2011 roku Minister Środowiska podwyższył o około 4% opłatę za umieszczanie odpadów na
składowisko w stosunku do opłaty z 2010 roku. W wyniku tego Emitent podniósł w pierwszym kwartale 2011 roku także o 4%
cenę za przyjęcie odpadów do składowania na składowisko, którym dysponuje. Podwyższenie ceny odbyło się jedynie o
kwotę podwyżki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisko.
W trzecim kwartale 2011 r. Emitent podniósł cenę sprzedaży paliwa alternatywnego. Cena za tonę została podwyższona o
około 8% w stosunku do ceny z drugiego kwartału 2011 roku. Cena sprzedaży paliwa alternatywnego, którego głównym
odbiorcą są cementownie zostały podwyższone w wyniku wzrostu kosztów paliwa, kosztów transportu, kosztów energii
elektrycznej oraz kosztów pracy.
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Emitent do dnia Prospektu emisyjnego obserwował istotny wzrost zainteresowania usługami budowy dróg i nawierzchni
betonowych. Z tego względu Emitentowi udało się pozyskać dwa kontrakty jako podwykonawca robót budowlanych
związanych z budową placów poboru opłat na odcinku autostrady A4 Gliwice-Wrocław oraz związanych z budową
nawierzchni betonowych na węzłach: Bytom, Wiszowa, Czekanów na autostradzie A4.
Poza wyżej opisanymi tendencjami Emitent nie dostrzegł do dnia Prospektu emisyjnego innych istotnych tendencji mających
wpływ na sprzedaż, koszty i ceny sprzedaży.
12.2. Informacje na temat znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które
wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta,
przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego

Działalność prowadzona przez Emitenta należy do trudno akceptowalnych społecznie. Emitent w swej 25 letniej historii
doświadczył wielu negatywnych nasilających się w okresach przedwyborczych inicjatyw ze strony lokalnych działaczy
skierowanej przeciwko prowadzonej działalności Emitenta. Emitent zaznacza, iż obecne władze regionów, w których
Mo-BRUK S.A. prowadzi działalność operacyjną nie są mu przychylne. Na utrudnienia w prowadzeniu przez Emitenta
działalności operacyjnej wpływ ma także błędne postępowanie organów administracji publicznej w tym Ministerstwa
Środowiska, wywołujące znaczące niedogodności z uwagi na żmudne procedury odwoławcze.
Pomimo posiadania przez Emitenta wszelkich pozwoleń i atestów związanych z prowadzoną działalnością oraz dokładania
należytej staranności, aby działalność zakładów nie była uciążliwa dla okolicznych mieszkańców, Emitent nie może
wykluczyć negatywnego wpływu ww. aktywności na możliwość utrzymania pozwoleń i uzgodnień oraz na swój wizerunek.
Do dnia Prospektu emisyjnego miało miejsce szereg zdarzeń, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotny wpływ na jego
bieżącą i przyszłą działalność. Były to:
Zamieszczony przez Gazetę Krakowską w dniu 13 stycznia 2011 roku artykuł autorstwa Arkadiusza
Arentowskiego, pt. „Niecew. Rtęć zatruła potok Jasieni Anka”. Ponieważ materiał ten zawierał nieprawdziwe
informacje i dalekie od obiektywizmu tezy, co zagroziło dewaluacją wizerunku Emitenta na rynku kapitałowym
Zarząd Emitenta wnioskował o zamieszczenie na łamach Gazety Krakowskiej sprostowania. Dotąd się ono nie
ukazało. Emitent wszczął w tej sprawie postępowanie prawne przeciwko wydawcy Gazety Krakowskiej.
Opublikowanie w lutym 2011 roku na stronach serwisu www.youtube.pl amatorskich nagrań filmowych
dotyczących składowiska odpadów Emitenta zlokalizowanego w Wałbrzychu. Emitent stoi na stanowisku, iż były to
zmanipulowane i pozbawione jakiegokolwiek obiektywizmu materiały. Co ważne w filmach tych spreparowano nie
tylko treść, fotografie członków Zarządu Emitenta i Prezydenta Wałbrzycha, ale także głos Prezesa Zarządu
Emitenta, który bez jego wiedzy i akceptacji był wielokrotnie wykorzystywany przy okazji zupełnie innych filmów
umieszczanych na stronach www.youtube.pl. Obecnie trwają rozmowy z serwisem internetowym o usuniecie
tychże nagrań.
Materiał dotyczący spółki Raf-Ekologia, wyemitowany w dniu 2 marca 2011 na antenie TVP Rzeszów.
Poinformowano w nim, iż Emitent bezprawnie spala odpady medyczne spoza województwa podkarpackiego.
Rzeczywiście spala, lecz zgodnie z prawem. Wynika to z ustawy o odpadach z 27 kwietnia roku 2001. Stanowi
ona wyraźnie, iż odpady mogą być unieszkodliwiane na obszarze województwa innego niż to, w którym powstały,
jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania, ale
zlokalizowanej w innym województwie jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na obszarze
województwa, w którym powstały odpady.
Publikacja: „Próbuję dociec…”, autorstwa Elżbiety Zakrzewskiej, Posłanki na Sejm RP VI kadencji, zamieszczona
w sekcji blogów serwisu Onet w dniu 22 marca 2011 roku. Publikacja ta była pełna nieścisłości, oraz zawierała
niczym nieuzasadnione stwierdzenia noszące znamiona poważnego naruszenia dóbr Emitenta. Podjęte przez
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Zarząd Emitenta próby spotkania się z Posłanką celem wyjaśnienia Jej charakteru działalności operacyjnej
Emitenta jak dotąd się nie udały.
Zamieszczenie w dniach 7 i 9 kwietnia 2011 roku w serwisie Walbrzych24 publikacji pt. „Zalewska pyta Millera i
Kraszewskiego” oraz „Zalewska pyta o Mo-BRUK i grodzkość” dotyczących m.in.: Składowiska Odpadów Innych
niż Niebezpieczne i Obojętnych. W artykułach tych Anna Zalewska, Posłanka na Sejm RP VI kadencji postawiła
tezy w istotny sposób godzące w wizerunek Emitenta. Pomimo wystosowania w dniu 12 kwietnia 2011 roku
stosownego pisma jak dotąd Posłanka nie udzieliła wyjaśnień i nie przedstawiła stosownych dokumentów
potwierdzających zawarte w przedmiotowej publikacji oraz zapytaniu nr 9415 tezy, dotyczące Emitenta.
Zdarzenie losowe polegającym na zapaleniu się odpadów dostarczonych w dniu 30 maja 2011 r. do zakładu
Emitenta w Wałbrzychu. Pożar został opanowany w ciągu 90 minut przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.
Prace porządkowe trwały ok. 4 godzin. Zdarzenie miało bardzo ograniczony zasięg i nie stwierdzono w jego
wyniku negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.
Uchylenie w dniu 31 maja 2011 przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji Ministra Środowiska
utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którą to odmówiono zatwierdzenia
instrukcji eksploatacji składowiska należącego do Emitenta. Przedmiotowy wyrok dotyczył postępowania
prowadzonego z wniosku Emitenta, które dotyczyło zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska w zakładzie w
Wałbrzychu. Marszałek Województwa Dolnośląskiego odmówił zatwierdzenia tej instrukcji, a Minister Środowiska
utrzymał w mocy przedmiotową decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra
Środowiska. W ustnym uzasadnieniu wyroku, wskazał na występujące w decyzji Ministra poważne uchybienia w
zakresie prawa materialnego, w tym art. 53 ustawy o odpadach. Ponadto Sąd obciążył kosztami procesu Ministra
Środowiska i nakazał sprawę ponownie rozpatrzyć. W ocenie Zarządu Emitenta jest to istotny wyrok,
potwierdzający prawidłowość postępowania Emitenta.
Szeroko komentowana w mediach regionalnych decyzja z dnia 17 maja br., w której Minister Środowiska utrzymał
w mocy swoją decyzję z 16 marca dotyczącą stwierdzenia nieważności pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie przez Emitenta instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1 i 4.
Zaskarżenie przez Emitenta w dniu 15 czerwca 2011 do Naczelnego Sądu Administracyjnego ww. decyzji.
Przedłużające się uzyskiwanie decyzji środowiskowych oraz pozwolenia na budowę inwestycji w Piekarach
Śląskich powoduje, że inwestycja ta jest przesuwana w harmonogramie inwestycyjnym Emitenta. Przesunięcie
inwestycji powoduje, że termin jej realizacji wykracza poza harmonogram przyznanej przez PARP datacji. W
związku z tym, aby nie utracić dotacji Emitent wystąpił do PARP o zgodę na przesunięcie terminu realizacji
inwestycji w Piekarach Śląskich.
Rozpoczęty na początku czerwca 2011 r. proces wdrażania wartego ponad 1,1 mln zł projektu B2B mającego
usprawnić kontakty Emitenta z partnerami. Kwota unijnego dofinansowania projektu to ponad 0,6 mln zł, pozostałą
część Emitent pokrywa ze środków własnych.
Przyznanie w lipcu 2011 r. laboratorium badawczemu Emitenta, certyfikatu akredytacji nr AB 1267 wydanego
przez Polskie Centrum Akredytacji dla wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Otrzymanie certyfikatu
doskonale wpisało się w budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego przy siedzibie głównej Emitenta. Utworzenie
Centrum B+R w 60% (ponad 3 mln zł dotacji) współfinansowane było ze środków UE przyznanych Emitentowi
przez Ministerstwo Gospodarki.
Opublikowanie w dniu 25 lipca 2011 r. na łamach Gazety Krakowskiej sprostowania do opublikowanego w dniu
13 stycznia 2011 roku artykułu autorstwa Arkadiusza Arentowskiego, pt. „Nie cew. Rtęć zatruła potok Jasieni
Anka”. Treść sprostowania, choć mocno uszczuplona przed redakcję była dla Emitenta satysfakcjonująca
i zniwelowała negatywne tezy, postawione w artykule.
Opublikowanie w sierpniu 2011 r na stronach regionalnych mutacji portalu Nasze Miasto a także innych mediów
regionalnych, materiałów dotyczących resume Romana Szełemeja oraz programu wyborczego Patryka Wilda kandydatów na Prezydenta Wałbrzycha. Zawierały one informacje dotyczące zamknięcia wałbrzyskiego
składowiska Emitenta i dość dalekie od prawdy domniemania dotyczące tej sprawy, pozytywnie dla Emitenta
rozstrzygniętej w listopadzie br. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
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Opublikowane we wrześniu 2011 r. na portalu wiadomosciwalbrzyskie.pl, artykułu, w którym wałbrzyskie
składowisko Emitenta po raz kolejny było elementem gry politycznej. Tym razem jej motorem była atakująca już
uprzednio spółkę Anna Zalewska, ubiegająca się o reelekcję posłanka PiS.
Opublikowanie w dniu 4 października przez Tygodnik Wałbrzyski materiału dotyczący wałbrzyskiego składowiska
Emitenta. Publikacja zawierała obiektywny komentarz do opinii Ministra Środowiska, wedle którego Emitent działa
zgodnie z prawem. Opinia Ministra Środowiska była odpowiedzią na pytania Anny Zalewskiej, posłanki PiS, która
w dniach 7 i 9 kwietnia 2011 roku w serwisach Walbrzych24 i NNW24 poinformowała o przesłaniu do Ministra
pytań dotyczących należącego do Emitenta Składowiska Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętnych z
wydzieloną kwaterą na azbest zlokalizowanego w Wałbrzychu. Tezy postawione w pytaniach P. Zalewskiej
w istotny sposób godziły w wizerunek Emitenta.
Pojawienie się 19 października 2011 r. na łamach Nowej Trybuny Opolskiej materiału dotyczącego inwestycji
w Górażdzach. Publikacja ta była obiektywna i co najważniejsze zawierała jasno wyartykułowane stanowisko
Emitenta w przedmiotowej kwestii, czego przykładem było zamieszczenie w artykule informacji dotyczącej
odwołania się spółki do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu oraz uwypuklenie faktu, iż hamowanie
inwestycji ryzykuje utratą przez Emitenta przyznanych na nią dotacji unijnych w wysokości 27,5 mln zł, niweczy
możliwość utworzenia w regionie nowych miejsc pracy oraz blokuje utylizację około 200 tys. ton wysegregowanych
odpadów komunalnych rocznie.
Opublikowanie 27 października 2011 r. przez Dziennik Gazetę Prawną obszernej, ciekawej i wartościowej
merytorycznie wypowiedzi eksperckiej Pani Anny Mokrzyckiej. To kolejny po Pulsie Biznesu i Rzeczpospolitej tytuł,
w którym przedstawiciele Zarządu Emitenta pojawiają się, jako komentatorzy zagadnień związanych z szeroko
rozumianą gospodarką, ekonomią i biznesem.
Powyższe wydarzenia i sytuacje kryzysowe, choć na bieżąco niwelowane powodują czasową dewaluację wizerunku
Emitenta wśród społeczności lokalnych w regionach, w których zlokalizowane są zakłady Emitenta. Dodatkowo media
regionalne mimo starań Emitenta nie publikują materiałów edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami by uświadomić
czytelników, że Emitent prowadząc np. produkcję paliw alternatywnych z odpadów, zagospodarowuje cenny surowiec często
nazywany nieprzydatnymi śmieciami i w formie tychże paliw alternatywnych sprzedaje do cementowni.
Szansa stworzenia przeciwwagi do powyższego i utrzymania dobrego wizerunku Emitenta tkwi w ciągłym budowaniu
trwałych i dobrych relacji Emitenta z liczącymi się periodykami ekonomicznymi oraz rozpoczęciu działań z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu. Zdobycie przychylności społeczności w miejscach, w których zlokalizowane są
zakłady Emitenta zagwarantuje mu bezkolizyjne prowadzenie działalności operacyjnej w tych regionach.

13. PROGNOZY WYNIKÓW

Emitent nie przedstawia prognoz wyników ani wyników szacunkowych. Emitent nie publikował prognoz wyników ani prognoz
szacunkowych wyników finansowych.

14. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE

14.1. Organy zarządzające i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla

14.1.1.Zarząd
Organem zarządzającym Emitenta jest Zarząd. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Zarząd funkcjonuje w składzie:
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Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu,
Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji,
Anna Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju,
Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji,
Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego.

Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu

Wiek
Wykształcenie

52 lata
średnie, Technikum Rolnicze w Nowojowej
Studium Podyplomowe w zakresie Zarządzania i Gospodarowania Odpadami w Szkole
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, występują następujące powiązania rodzinne pomiędzy panem Józefem Mokrzyckim a
pozostałymi członkami Zarządu:
Pan Józef Mokrzycki jest mężem Pani Elżbiety Mokrzyckiej – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i
Administracji,
Pan Józef Mokrzycki jest ojcem Pani Anny Mokrzyckiej – Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju, Pana
Wiktora Mokrzyckiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji oraz Pana Tobiasza
Mokrzyckiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Budownictwa Drogowego.
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Józefem Mokrzyckim a członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze
złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pana Józefa Mokrzyckiego
wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Pan Józef Mokrzycki, nie wykonuje żadnej działalności
poza Emitentem. Pan Józef Mokrzycki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Miejscem pracy Pana Józefa Mokrzyckiego jest siedziba Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
06.1979 – 12.1979
12.1979 – 07.1982
07.1982 – 07.1985
07.1985 – 03.2008
06.1990 – 04.1997
04.2008 – 05.2010
06.2010 – obecnie
11.2011 – obecnie

Urząd Gminy Korzenna – Referent ds. handlu i usług
Stacja Hodowli Zwierząt – Zootechnik
Przedsiębiorca rolny
własna działalność gospodarcza pod firmą Mo-BRUK Józef Mokrzycki
Urząd Gminy Korzenna – Wójt Gminy
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k. – Komplementariusz
Mo-BRUK S.A. – Prezes Zarządu
Carlex Automotive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - akcjonariusz

Pan Józef Mokrzycki w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
04.2008 – 05.2010
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komplementariusz
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S.A. – Prezes Zarządu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Józef Mokrzycki:
nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.
Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 186

Ponadto, Pan Józef Mokrzycki oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Józef
Mokrzycki posiada 714.732 akcji imiennych serii A Emitenta, uprzywilejowanych co do głosu. Pan Józef Mokrzycki nie
uzgadniał ograniczeń w zakresie zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta.
Pan Józef Mokrzycki jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku
regulowanym i ASO nie przekraczają progu 5%.

Elżbieta Mokrzycka

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji

Wiek
Wykształcenie

53 lata
średnie, Liceum zawodowe w Olkuszu
Kurs: „Rachunkowość dla samodzielnego księgowego” (1999)
Szkolenie: „Ewidencja odpadów i stawki za ich składowanie” (2000)
Szkolenie: „Prawo ochrony środowiska” (2002)
Szkolenie: „Gospodarka odpadami w świetle nowych uregulowań prawnych” (2003)
Szkolenie: „Zasady wykonywania i opiniowania operatów wodnych” (2003)
Szkolenie: „Ubezpieczenie należności” (2010)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, występują następujące powiązania rodzinne pomiędzy Panią Elżbietą Mokrzycką a
pozostałymi członkami Zarządu:
Pani Elżbieta Mokrzycka jest żoną Pana Józefa Mokrzyckiego - Prezesa Zarządu,
Pani Elżbieta Mokrzycka jest matką Pani Anny Mokrzyckiej - Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju,
Pana Wiktora Mokrzyckiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji oraz Pana Tobiasza
Mokrzyckiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Budownictwa Drogowego.
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panią Elżbietą Mokrzycką a członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze
złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pani Elżbiety Mokrzyckiej wobec
Spółki a jej prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Pani Elżbieta Mokrzycka, nie wykonuje żadnej działalności poza
Emitentem. Pani Elżbieta Mokrzycka nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Miejscem pracy Pani Elżbiety Mokrzyckiej jest siedziba Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
08.1977 – 02.1994
-

02.1994 – 03.2008
04.2008 – 06.2010
06.2010 – obecnie

Gminna Spółdzielnia SCH w Korzennej - Księgowa, Kierownik sklepu, Referent ds.
handlu
Mo – BRUK Elżbieta i Józef Mokrzyccy – współwłaściciel
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k. – Komandytariusz, Prokurent
Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji

Pani Elżbieta Mokrzycka w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełniła funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
04.2008 – 06.2010
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k. – Komandytariusz, Prokurent
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Elżbieta Mokrzycka:
nie była i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
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nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu

Ponadto, Pani Elżbieta Mokrzycka oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko niej oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. Pani
Elżbieta Mokrzycka posiada 377.220 akcji imiennych serii B Emitenta. Pani Elżbieta Mokrzycka nie uzgadniała ograniczeń w
zakresie zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta.
Pani Elżbieta Mokrzycka jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku
regulowanym i ASO nie przekraczają progu 5%.
Anna Mokrzycka

Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Wiek
Wykształcenie

28 lat
wyższe, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; specjalność: Biologiczne
podstawy ochrony środowiska
Studia podyplomowe: „Psychologia biznesu dla menedżerów” w Akademii Leona Koźmińskiego
w Warszawie
Kursy w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, występują następujące powiązania rodzinne pomiędzy Panią Anną Mokrzycką a
pozostałymi członkami Zarządu:
Pani Anna Mokrzycka jest córką Pana Józefa Mokrzyckiego - Prezesa Zarządu oraz Pani Elżbiety Mokrzyckiej
- Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji,
Pani Anna Mokrzycka jest siostrą Pana Wiktora Mokrzyckiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i
Komunikacji oraz Pana Tobiasza Mokrzyckiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Budownictwa Drogowego.
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panią Anną Mokrzycką a członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym
oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pani Anny Mokrzyckiej wobec Spółki a jej
prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Pani Anna Mokrzycka, nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem.
Pani Anna Mokrzycka nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Miejscem pracy
Pani Anny Mokrzyckiej jest siedziba Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
07.2007 – 03.2008
04.2008 – 06.2010
06.2010 – obecnie

Mo-BRUK Józef Mokrzycki – osoba współpracująca
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k. - Komandytariusz, Prokurent
Mo-BRUK S. A. – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju

Pani Anna Mokrzycka w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełniła funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
04.2008 – 06.2010
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k. - Komandytariusz, Prokurent
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S. A. – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Anna Mokrzycka:
nie była i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
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nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.

Ponadto, Pani Anna Mokrzycka oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niej oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. Pani Anna Mokrzycka
posiada 297.805 akcji imiennych serii B Emitenta. Pan Anna Mokrzycka nie uzgadniała ograniczeń w zakresie zbywania
posiadanych przez siebie akcji Emitenta.
Pani Anna Mokrzycka jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku
regulowanym i ASO nie przekraczają progu 5%.
Wiktor Mokrzycki

Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Wiek
Wykształcenie

25 lat
wyższe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, Instytut Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji (od 2009 roku – obecnie, studia magisterskie)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, występują następujące powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wiktorem Mokrzyckim
a pozostałymi członkami Zarządu:
Pan Wiktor Mokrzycki jest synem Pana Józefa Mokrzyckiego - Prezesa Zarządu oraz Pani Elżbiety
Mokrzyckiej - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji,
Pan Wiktor Mokrzycki jest bratem Pani Anny Mokrzyckiej - Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju oraz
Pana Tobiasza Mokrzyckiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Budownictwa Drogowego..
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wiktorem Mokrzyckim a członkami Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pana Wiktora
Mokrzyckiego wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Pan Wiktor Mokrzycki, poza pełnieniem
funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce Raf – Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach, nie wykonuje żadnej
działalności poza Emitentem. Pan Wiktor Mokrzycki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Emitenta Miejscem pracy Pana Wiktora Mokrzyckiego jest siedziba Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
07.2007 – 09.2007
04.2008 – 06.2010
01.2009 – obecnie
06.2010 – obecnie

Mo-BRUK – Pracownik biurowy
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komandytariusz, Prokurent
Raf - Ekologia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji

Pan Wiktor Mokrzycki w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
04.2008 – 06.2010
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp. k. – Komandytariusz, Prokurent
01.2009 – obecnie
Raf - Ekologia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Wiktor Mokrzycki:
nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
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nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.

Ponadto, Pan Wiktor Mokrzycki oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Wiktor
Mokrzycki posiada 297.805 akcji imiennych serii B Emitenta. Pan Wiktor Mokrzycki nie uzgadniał ograniczeń w zakresie
zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta.
Pan Wiktor Mokrzycki jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku
regulowanym i ASO nie przekraczają 5%.
Tobiasz Mokrzycki

Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego

Wiek
Wykształcenie

22 lata
wyższe, Politechnika Krakowska, kierunek: Budownictwo
Politechnika Krakowska, kierunek: Budownictwo (od 2011 roku - obecnie, studia magisterskie)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, występują następujące powiązania rodzinne pomiędzy Panem Tobiaszem
Mokrzyckim a pozostałymi członkami Zarządu:
Pan Tobiasz Mokrzycki jest synem Pana Józefa Mokrzyckiego - Prezesa Zarządu oraz Pani Elżbiety
Mokrzyckiej - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji
Pan Tobiasz Mokrzycki jest bratem Pani Anny Mokrzyckiej - Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju oraz
Pana Wiktora Mokrzyckiego - Wiceprezesa Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji.
Nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Tobiaszem Mokrzyckim a członkami Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pana Tobiasza
Mokrzyckiego wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Pan Tobiasz Mokrzycki nie wykonuje
żadnej działalności poza Emitentem. Pan Tobiasz Mokrzycki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Emitenta. Miejscem pracy Pana Tobiasza Mokrzyckiego jest siedziba Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
04.2008 – 05.2010
06.2010 – obecnie

Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k – Komandytariusz
Mo-BRUK S.A. – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego

Pan Tobiasz Mokrzycki w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
04.2008 – 05.2010
Mo-BRUK J. Mokrzycki sp.k – Komandytariusz
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Tobiasz Mokrzycki:
nie był i nie jest, poza spółką wskazaną powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
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nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.

Ponadto, Pan Tobiasz Mokrzycki oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan
Tobiasz Mokrzycki posiada 297.805 Akcji imiennych Serii B Emitenta. Pan Tobiasz Mokrzycki nie uzgadniał ograniczeń w
zakresie zbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta.
Pan Tobiasz Mokrzycki jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku
regulowanym i ASO nie przekraczają progu 5%.

14.1.2.Rada Nadzorcza

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Rada Nadzorcza Emitenta
funkcjonuje w składzie:
Janusz Mikuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Konrad Turzański - Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Tekiel - Członek Rady Nadzorczej,
Stanisław Garlicki - Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Mikuła
Wiek:
Wykształcenie:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

54 lata
wyższe, Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny,kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Januszem Mikułą a członkami
Zarządu i członkami Rady Nadzorczej. Ponadto nie występują żadne konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pana
Janusza Mikuły wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Podstawową działalnością
wykonywaną przez Pana Janusza Mikułę, poza Emitentem, jest pełnienie funkcji Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałowej
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Pan Janusz Mikuła nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w
stosunku do działalności Emitenta. Miejscem pracy Pana Janusza Mikuły jest Politechnika Krakowska przy ul. Warszawskiej
24 w Krakowie.
Przebieg kariery zawodowej:
06.1993 - 09.1999
09.1999 – 11.2002
04.2000 – 04.2003
-

02.2002 – 04.2003

-

2004 – 2006

-

2005 – 2007
08.2006 – 01.2009

-

09.1981 - obecnie
10.2008 - obecnie

Polski Klub Ekologiczny – Sekretarz Generalny
Polski Klub Ekologiczny - Prezes
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Członek Rady
Nadzorczej
Ministerstwo Środowiska - P.O. Dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju
Technologii
Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek
Zarządu
Tufpol Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Podsekretarz Stanu, Przewodniczący
Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej
Politechnika Krakowska - Wykładowca
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06.2010 – obecnie

Dyrektor
Mo-BRUK S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Janusz Mikuła w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
2004 – 2006
Biuro Planowania i Doradztwa Strategicznego Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek
Zarządu
2005 – 2007
Tufpol Sp. z o.o. – Wspólnik, Członek Zarządu
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Ponadto Pan Janusz Mikuła jest autorem i współautorem ok. 20 prac naukowo - badawczych, ok. 60 publikacji naukowych
w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych z zakresu technologii budowy maszyn i inżynierii materiałowej, a także
ok. 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu ochrony środowiska, 90 ocen oddziaływania na środowisko,
prognoz wpływu na środowisko, planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska oraz wniosków o wydanie
pozwoleń zintegrowanych. Ponadto jest współautorem 4 profesjonalnych programów komputerowych i 8 książek.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Mikuła:
nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto Pan Janusz Mikuła oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne ( w tym organizacje
zawodowe ) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Janusz
Mikuła nie posiada akcji Emitenta.
Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej

Wiek:
Wykształcenie:

63 lata
wyższe, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktor nauk przyrodniczych Wydziału Biologii i
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk przyrodniczych

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Konradem Turzańskim a
członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty
interesów pomiędzy obowiązkami Pana Konrada Turzańskiego wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi
obowiązkami. Podstawową działalnością wykonywaną przez Pana Konrada Turzańskiego, poza Emitentem, jest działalność
gospodarcza w formie spółki cywilnej pod firmą Małopolskie Biuro Konsultingowo – Marketingowe – Ochrona Środowiska
s.c., w której jest wspólnikiem. Pan Konrad Turzański nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności Emitenta. Miejscem pracy Pana Konrada Turzańskiego jest Politechnika Krakowska przy ul. Warszawskiej 24 w
Krakowie.
Przebieg kariery zawodowej:
1974 – 1998
1992 – 2002
-

2000 – 2002

Akademia Górniczo - Hutnicza – Pracownik naukowo - dydaktyczny
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska /woj. krakowskie i małopolskie/ –
Inspektor Ochrony Środowiska
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o. o. –
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09.2003 – 04.2005

-

2004 – 2009
2003 – obecnie

-

2005 – obecnie
2008 – 2010
06.2010 – obecnie

Członek Rady Nadzorczej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie –
Specjalista ds. weryfikacji, analiz i nadzoru
Związek Gmin Dorzecza Rudawy /Rudna i Sanki/ – Starszy specjalista (koordynator)
Małopolskie Biuro Konsultingowo – Marketingowe – Ochrona Środowiska s.c. –
Wspólnik
Akademia Krakowska – Wykładowca
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Wielkiej Wsi – Członek Rady Nadzorczej
Mo-BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Konrad Turzański w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
2008 – 2010
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Wielkiej Wsi – Członek Rady Nadzorczej
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Konrad Turzański:
nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto Pan Konrad Turzański oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Konrad
Turzański nie posiada akcji Emitenta.
Andrzej Tekiel

Członek Rady Nadzorczej

Wiek:
Wykształcenie:

61 lat
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Urządzenia Cieplne
Studia podyplomowe: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Ceramiki, kierunek:
Zarządzanie i Organizacja Produkcji

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Andrzejem Tekielem a
członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty
interesów pomiędzy obowiązkami Pana Andrzeja Tekiela wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi
obowiązkami. Pan Andrzej Tekiel, poza Emitentem, pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego w Cementowni Kraków w Nowej
Hucie oraz prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie organizacji i zarządzania pod nazwą „Consiliator”. Pan
Andrzej Tekiel nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Miejscem pracy Pana
Andrzeja Tekiela jest Politechnika Krakowska przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.
Przebieg kariery zawodowej:
1976 – 1984
-

1984
1985 – 1986

Kielecki Kombinat Cementowo – Wapienniczy – Mistrz, Główny Inżynier ds. Ochrony
Środowiska, Kierownik Zakładu Nowiny II, Główny Inżynier Utrzymania Ruchu
Al – Tamin Cement Plant w Republice Iraku – prace przy rozruchu zakładu
Cementownia Małogoszcz S.A. - Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Produkcyjnych,
Tymczasowy Kierownik Zakładu
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1986 – 1999
1999 – 2005
2000 – 2005
2003 – 2007
2005 – 2006
10.2007 – 06.2008
2005 – 2006
2007 – obecnie

-

2009 – obecnie
06.2010 – obecnie

Cementownia Małogoszcz S.A. – Dyrektor Naczelny, Prezes Zarządu
Lafarge Cement Polska S.A. – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Lafarge Polska S.A. – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Dolina Nidy Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lafarge Cement S.A. – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
Synthos S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Lafarge Cement S.A. – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu
własna działalność gospodarcza w zakresie organizacji i zarządzania pod nazwą
„Consiliator”
Cementownia Kraków – Nowa Huta – Dyrektor Zarządzający
Mo – BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Tekiel w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
2003 – 2007
Dolina Nidy Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
10.2007 – 06.2008
Synthos S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
06.2010 – obecnie
Mo-BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Tekiel:
nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto Pan Andrzej Tekiel oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Andrzej
Tekiel nie posiada akcji Emitenta.
Stanisław Garlicki

Członek Rady Nadzorczej

Wiek:
Wykształcenie:

64 lata
wyższe, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, doktor nauk
technicznych Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej, kierunek: Mechanika, doktor nauk
technicznych
Szkolenia i seminaria z zakresu prawa zamówień publicznych oraz realizacji przedsięwzięć
przy udziale środków w z UE (1984 – 1985)
Studia podyplomowe: „Organizacja pracy kierowniczej w urzędzie wojewódzkim” w Instytucie
Organizacji Zarządzania i Doskonalenia Kadr w Warszawie (1984-1985)
Studia podyplomowe: „Systemy ekonomiczne i metody zarządzania” w Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (1984 – 1985)
Kurs i egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach
Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (1996)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Stanisławem Garlickim a
członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty
interesów pomiędzy obowiązkami Pana Stanisława Garlickiego wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi
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obowiązkami. Pan Stanisław Garlicki, poza Emitentem, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Miejskim Przedsiębiorstwie
Oczyszczania w Krakowie, funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Raf – Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w
Jedliczach oraz funkcję Doradcy w Kancelarii Prawnej w Warszawie. Pan Stanisław Garlicki nie wykonuje żadnej
działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
1970 – 1991
-

1990 – 1992

-

1983 – 1987
1987 – 1994

-

1993 - 1998
1996 – 1999

-

2002 – 2007

-

1994 – 2008

-

04.2002 – 04.2003
07.2003 – obecnie

-

2007 – obecnie

-

01.2009 – obecnie
06.2010 – obecnie

Politechnika Krakowska - Asystent, Adiunkt w Instytucie Aparatury Przemysłowej i
Energetyki
Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej –
Adiunkt
Urząd Miasta Krakowa – Wicedyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska – Główny Specjalista – Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska /Warszawa/, Dyrektor Zespołu Terenowego
/Kraków/
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach – Członek Rady Nadzorczej
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. w Warszawie – Członek Rady
Nadzorczej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie –
Kierownik, Ekspert Wydziału Gospodarki Odpadami i Terenów Zdegradowanych;
Dyrektor, Ekspert Departamentu Ochrony Powietrza
Ministerstwo Środowiska – Doradca Ministra, Dyrektor Biura Administracyjno –
Budżetowego, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Dyrektor Departamentu
Systemów Ochrony Środowiska, Wicedyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej,
Doradca Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Członek Rady Nadzorczej
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Krakowie – Członek Rady
Nadzorczej
Kancelaria Prawna Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy sp.k. w
Warszawie – Doradca
Raf – Ekologia Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mo – BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Stanisław Garlicki w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
07.2003 – obecnie
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – Członek Rady
Nadzorczej
01.2009 – obecnie
Raf-Ekologia Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
06.2010 – obecnie
Mo – BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Stanisław Garlicki:
nie był i nie jest, poza spółkami wskazanymi powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających
lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.
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Ponadto Pan Stanisław Garlicki oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Stanisław
Garlicki nie posiada akcji Emitenta.
Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

Wiek:
Wykształcenie:

31 lat
wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, kierunek: Zarządzanie oraz Finanse i
Bankowość

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Piotrem Pietrzakiem a
członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty
interesów pomiędzy obowiązkami Pana Stanisława Garlickiego wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi
obowiązkami. Pan Piotr Pietrzak, poza Emitentem, pełni funkcję Menedżera Inwestycyjnego w Krajowym Funduszu
Kapitałowym. Miejscem pracy Pana Piotra Pietrzaka jest Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. przy ul. Kruczej 16/22 w
Warszawie. Pan Piotr Pietrzak nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
2004 – 2010
06.2010 – obecnie
06.2010 - obecnie

Trigon – Senior Associate
Krajowy Fundusz Kapitałowy – Menedżer Inwestycyjny
Mo – BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Pietrzak w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcję członka organów zarządzających i nadzorczych w
następujących spółkach:
06.2010 - obecnie
Mo – BRUK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Pietrzak:
nie był i nie jest, poza spółką wskazaną powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa
nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w
podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto
likwidację,
nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto Pan Piotr Pietrzak oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Piotr
Pietrzak nie posiada akcji Emitenta.
Pan Piotr Pietrzak jest inwestorem giełdowym na rachunek własny. Posiadane pakiety akcji notowane na rynku
regulowanym i ASO nie przekraczają progu 5%.

14.1.3.Osoby zarządzające wyższego szczebla

Na dzień zatwierdzenia Prospektu osobami zarządzającymi wyższego szczebla, które mają znaczenie w zarządzaniu
działalnością Emitenta są:
Wojciech Chrapczyński – Dyrektor Oddziału Emitenta w Karsach,
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-

Paweł Kadula – Dyrektor Oddziału Emitenta w Wałbrzychu,
Ewa Kłusek – Główny Księgowy,
Janusz Nagnajewicz – Prezes Zarządu Raf-Ekologia Sp. z o. o. (spółki zależnej Emitenta)

Wojciech Chrapczyński

Dyrektor Oddziału Emitenta w Karsach

Wiek
Wykształcenie

49 lat
wyższe, Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, kierunek: Rolnictwo
Studia Podyplomowe: „Ubezpieczenia komercyjne” w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i
Bankowości w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim,
Wydział Zarządzania

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Wojciechem Chrapczyńskim a
członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne
konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pana Wojciecha Chrapczyńskiego wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub
innymi obowiązkami. Pan Wojciech Chrapczyński nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem. Miejscem pracy Pana
Wojciecha Chrapczyńskiego jest Oddział Emitenta w Karsach 78, 27-530 Ożarów.
Przebieg kariery zawodowej:
- 09.1985 – 12.1990 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Mokoszynie – Specjalista ds. doradztwa
rolniczego
- 01.1991 – 04.1991 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Mokoszynie – Starszy Specjalista ds. doradztwa
rolniczego
- 12.1992 – 09.1998 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Opatowie – Kierownik
Wydziału Administracyjno – Gospodarczego
- 10.1998 – 03.2008 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Opatowie – Dyrektor
Oddziału
- 12.2007 – obecnie Mo-BRUK S.A. – Dyrektor Oddziału Emitenta w Karsach
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Chrapczyński:
- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych
spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto, Pan Wojciech Chrapczyński oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan
Wojciech Chrapczyński nie posiada akcji Emitenta.
Paweł Kadula

Dyrektor Oddziału Emitenta w Wałbrzychu

Wiek
Wykształcenie

36 lat
wyższe, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Studia inżynierskie - Inżynieria Środowiska – inżynier instalacji sanitarnych
Studia magisterskie – składowanie i zagospodarowanie odpadów
Świadectwo Kwalifikacji w Zakresie Gospodarowania Odpadami wydane przez Wojewodę
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Dolnośląskiego w zakresie „posiadania na obszarze Rzeczypospolitej kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami”
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Pawłem Kadulą a członkami
Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty
interesów pomiędzy obowiązkami Pana Pawła Kaduli wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
Pan Paweł Kadula nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem. Miejscem pracy Pana Pawła Kaduli jest Oddział
Emitenta w Wałbrzychu, ul. Górnicza 1-4, 58-303 Wałbrzych
Przebieg kariery zawodowej:
- 10.2001 – 05.2002 P.W. „Szpakowski” – Kierownik Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych z
wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest
- 06.2002 – 11.2004 Mo – BRUK J. Mokrzycki - Kierownik Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętnych z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych, zawierających
azbest
- 11.2004 – 03.2008 Mo – BRUK J. Mokrzycki – Dyrektor ds. nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych z wydzieloną kwaterą do
składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ds. produkcji paliwa
alternatywnego w Zakładzie Recyklingu Odpadów
- 04.2008 – 05.2010 Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa – Dyrektor Oddziału Wałbrzych ds. nadzoru nad
prawidłowym funkcjonowaniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych z
wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ds.
produkcji paliwa alternatywnego w Zakładzie Recyklingu Odpadów
- 06.2010 – obecnie Mo-BRUK S.A. – Dyrektor Oddziału Emitenta w Wałbrzychu ds. nadzoru nad prawidłowym
funkcjonowaniem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych z wydzieloną
kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz ds. produkcji
paliwa alternatywnego w Zakładzie Recyklingu Odpadów
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Kadula:
- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych
spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto, Pan Paweł Kadula oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan Paweł
Kadula nie posiada akcji Emitenta.
Ewa Kłusek

Główny Księgowy

Wiek
Wykształcenie

56 lat
średnie, Policealne Studium Finansów
Świadectwo Kwalifikacyjne nr 596/96 Ministra Finansów, uprawniające do usługowego
prowadzenia Ksiąg Rachunkowych

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panią Ewą Kłusek a członkami Zarządu i
członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne konflikty interesów
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pomiędzy obowiązkami Pani Ewy Kłusek wobec Spółki a jej prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. Pani Ewa
Kłusek nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem. Miejscem pracy Pani Ewy Kłusek jest siedziba Emitenta.
Przebieg kariery zawodowej:
- 1973 - 1978
Powszechna Kasa Oszczędności – Oddział Nowy Sącz
- 1978 - 2005
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach – Główny Księgowy (1991 – 1999),
zastępca Głównego Księgowego (1999 – 2005)
- 01.2001- 09.2008 Biuro Doradztwa Ekonomiczno – Organizacyjnego „Ekspert” S.C. - współwłaściciel
- 09.2008 – obecnie Mo-BRUK S.A. – Główny Księgowy
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Kłusek:
- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych
spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto, Pani Ewa Kłusek oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje
zawodowe) nie wnosiły przeciwko niej oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji. Pani Ewa Kłusek nie
posiada akcji Emitenta.
Janusz Nagnajewicz

Prezes Zarządu Raf - Ekologia Sp. z o. o. (spółki zależnej Emitenta)

Wiek
Wykształcenie

49 lat
wyższe, Politechnika Rzeszowska, kierunek: Mechanika, specjalność: Eksploatacja Maszyn i
Pojazdów
Studia Podyplomowe w zakresie ekonomiki i zarządzania firmą na Akademii Ekonomicznej w
Rzeszowie
Studia Pedagogiczne przy Politechnice Rzeszowskiej
Uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie
Decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie
Kurs kosztorysowania robót budowlanych i montażowych odbyty w Polskim Towarzystwie
Ekonomicznym w Warszawie
Świadectwo w zakresie gospodarowania odpadami – termiczne przekształcanie odpadów
wydane na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego
Szkolenie „Motywacja, komunikacja, zarządzanie” zorganizowany przez Akademię Biznesu Door Poland Sp. z o.o. we współpracy z PKN Orlen S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie występują powiązania rodzinne pomiędzy Panem Januszem Nagnajewiczem a
członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie występują żadne
konflikty interesów pomiędzy obowiązkami Pana Janusza Nagnajewicza wobec Spółki a jego prywatnymi interesami lub
innymi obowiązkami. Pan Janusz Nagnajewicz nie wykonuje żadnej działalności poza Spółką Raf – Ekologia Sp. z o.o. Pan
Janusz Nagnajewicz nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Miejscem pracy
Pana Janusza Nagnajewicza jest siedziba Spółki Raf-Ekologia Sp. z o.o. przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze.
Przebieg kariery zawodowej:
- 08.1987 – 01-1991 ZPRE Sp. z o.o. w Jedliczu - Mistrz
- 01.1991 – 04.2001 RN Jedlicze S.A. – Specjalista mechanik, Mistrz, Starszy Mistrz
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-

04.2001 – 04.2003 Raf-Ekologia Sp. z o.o. – Członek Zarządu
04.2003 – obecnie Raf-Ekologia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Pan Janusz Nagnajewicz w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat pełnił funkcje członka organu zarządzającego w następującej
spółce:
- 04.2001 – 04.2003 Raf-Ekologia Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- 04.2003 – obecnie Raf-Ekologia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Nagnajewicz:
- nie był i nie jest, poza spółką wskazaną powyżej, członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub
nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w
stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw
jakiegokolwiek innego podmiotu.
Ponadto, Pan Janusz Nagnajewicz oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym
organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko niemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na niego sankcji. Pan
Janusz Nagnajewicz nie posiada akcji Emitenta.
Poza powyżej wymienionymi, nie istnieją inne osoby zarządzające wyższego szczebla, które miałyby znaczenie dla
stwierdzenia, że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością.

14.2. Informacje na temat konfliktu interesów w organach zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób
zarządzających wyższego szczebla

14.2.1.Zarząd
Zgodnie z oświadczeniami osób wskazanych w pkt 14.1.1. u Pana Józefa Mokrzyckiego, Pani Elżbiety Mokrzyckiej, Pani
Anny Mokrzyckiej, Pana Wiktora Mokrzyckiego oraz Pana Tobiasza Mokrzyckiego nie występują konflikty interesów
pomiędzy pełnionymi funkcjami a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
14.2.2.Rada Nadzorcza
Zgodnie z oświadczeniami osób wskazanych w pkt 14.1.2. u Pana Janusza Mikuły, Pana Konrada Turzańskiego, Pana
Andrzeja Tekiela, Pana Stanisława Garlickiego, Pana Piotra Pietrzaka nie występują konflikty interesów pomiędzy
pełnionymi funkcjami a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
14.2.3.Osoby zarządzające wyższego szczebla
Zgodnie z oświadczeniami osób wskazanych w pkt 14.1.3. u Pana Aleksandra Chrapczyńskiego, Pana Pawła Kaduli, Pani
Ewy Kłusek oraz Pana Janusza Nagnajewicza nie występują konflikty interesów pomiędzy pełnionymi funkcjami a ich
prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.
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15. WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

15.1. Wysokość wypłaconego wynagrodzenia (w tym świadczeń warunkowych lub odroczonych) oraz
przyznanych przez Emitenta i jego podmioty zależne świadczeń w naturze za usługi świadczone na rzecz
Spółki lub jej podmiotów zależnych

Poniżej podano wysokość wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Emitenta, w tym świadczenia
dla kluczowych pracowników, za okres 3 ostatnich lat obejmujących okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
(2008 – 2010), za ostatni pełny rok obrotowy (2011) oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu, obejmujących działalność Spółki
w formie spółki komandytowej a następnie w formie spółki akcyjnej. Emitent nie podał informacji o wynagrodzeniach za
okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 marca 2008 roku z uwagi na fakt, iż działalność w tym okresie prowadzona
była w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Od dnia 1 kwietnia 2008 roku do dnia 30 kwietnia 2010 roku Emitent
prowadził działalność w formie spółki komandytowej, w której funkcję Komplementariusza pełnił Józef Mokrzycki, natomiast
funkcje Komandytariuszy pełnili: Elżbieta Mokrzycka, Anna Mokrzycka, Wiktor Mokrzycki oraz Tobiasz Mokrzycki.

15.1.1.Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób wchodzących w skład organów zarządzających
Tabela 70: Wynagrodzenia Członków Zarządu za okres objęty historycznymi informacji finansowymi (2008 – 2010)
Imię i nazwisko

Funkcja

Komplementariusz

Okres sprawowania funkcji

Tytuł, z jakiego osoba
otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Emitenta (w zł)

01.04.2008 – 31.12.2008

Wypłata z zysku

2.600.593,06

01.01.2009 – 31.12.2009

Wypłata z zysku

01.01.2010 – 29.04.2010

-

1.169.820,08
Komplementariusz nie
pobierał wynagrodzenia

Józef Mokrzycki
Prezes Zarządu

Komandytariusz

01.04.2008 – 31.12.2008
01.01.2009 – 31.12.2009

Wynagrodzenie wypłacane z
tytułu pełnionej funkcji w
oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 3 z dnia 1
czerwca 2010 roku
Wypłata z zysku
Wypłata z zysku

01.01.2010 – 26.05.2010

-

30.04.2010 – 31.12.2010

Elżbieta Mokrzycka
Wiceprezes Zarządu ds.
Finansów i Administracji

Komandytariusz

01.04.2008 – 31.12.2008
01.01.2009 – 31.12.2009

Wynagrodzenie wypłacane z
tytułu pełnionej funkcji w
oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 4 z dnia 1
czerwca 2010 roku
Wypłata z zysku
Wypłata z zysku

01.01.2010 – 26.05.2010

-

30.04.2010 – 31.12.2010

Anna Mokrzycka
Wiceprezes Zarządu ds.
Badań i Rozwoju

Wiktor Mokrzycki

Komandytariusz

01.04.2008 – 31.12.2008
01.01.2009 – 31.12.2009

Wynagrodzenie wypłacane z
tytułu pełnionej funkcji w
oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 7 z dnia 1
czerwca 2010 roku
Wypłata z zysku
Wypłata z zysku

01.01.2010 – 26.05.2010

-

30.04.2010 – 31.12.2010

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 201

386.400,00

968.848,40
435.815,32
Komandytariusz nie
pobierał wynagrodzenia

159.600,00

509.920,21
229.376,48
Komandytariusz nie
pobierał wynagrodzenia

126.000,00

509.920,21
229.376,48
Komandytariusz nie
pobierał wynagrodzenia

Wiceprezes Zarządu ds.
Marketingu i Komunikacji

30.04.2010 – 31.12.2010

30.01.2009 – 31.12.2009
Członek Rady Nadzorczej
Raf – Ekologia Sp. z o.o.
(spółki zależnej)

01.01.2010 – 31.12.2010

Komandytariusz

136.132,50

0,00
10.800,00
(za okres od 01.07.2010
do 31.12.2010)

01.04.2008 – 31.12.2008

Wypłata z zysku

01.01.2009 – 31.12.2009

Wypłata z zysku

229.376,48

01.01.2010 – 26.05.2010

-

Komandytariusz nie
pobierał wynagrodzenia

30.04.2010 – 31.12.2010

Wynagrodzenie wypłacane z
tytułu pełnionej funkcji w
oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 5 z dnia 1
czerwca 2010 roku

42.000,00

Tobiasz Mokrzycki
Wiceprezes Zarządu ds.
Budownictwa Drogowego

Wynagrodzenie wypłacane z
tytułu pełnionej funkcji w
oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 6 z dnia 1
czerwca 2010 roku
Wynagrodzenie z tytułu
zasiadania w Radzie
Nadzorczej, wypłacane w
oparciu o Uchwałę
Zgromadzenia Wspólników
Spółki nr 3/2010 z dnia 30
czerwca 2010 roku

509.920,21

Źródło: Emitent
Tabela 71: Wynagrodzenia Członków Zarządu za ostatni pełen rok obrotowy (2011 r.)
Imię i nazwisko

Funkcja

Tytuł, z jakiego osoba otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto wynagrodzenia
wypłaconego przez Emitenta (w zł)

Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 3 z dnia 1 czerwca 2011 roku

662.400,00

Elżbieta Mokrzycka

Wiceprezes Zarządu ds.
Finansów i Administracji

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 4 z dnia 1 czerwca 2011 roku

273.600,00

Anna Mokrzycka

Wiceprezes Zarządu ds. Badań i
Rozwoju

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 7 z dnia 1 czerwca 2011 roku

216.000,00

Wiceprezes Zarządu ds.
Marketingu i Komunikacji

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 6 z dnia 1 czerwca 2011 roku

216.000,00

Wiktor Mokrzycki

Tobiasz Mokrzycki

Członek Rady Nadzorczej Raf –
Ekologia Sp. z o.o. (spółki
zależnej)
Wiceprezes Zarządu ds.
Budownictwa Drogowego

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w
Radzie Nadzorczej, wypłacane w oparciu o
Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki
nr 3/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 5 z dnia 1 czerwca 2011 roku

21.600,00

90.000,00

Źródło: Emitent
Tabela 72: Wynagrodzenia Członków Zarządu od 1 stycznia 2012 do dnia zatwierdzenia Prospektu
Imię i nazwisko

Funkcja

Tytuł, z jakiego osoba otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto wynagrodzenia
wypłaconego przez Emitenta (w zł)

Józef Mokrzycki

Prezes Zarządu

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 3 z dnia 1 czerwca 2011 roku

55.200,00

Elżbieta Mokrzycka

Wiceprezes Zarządu ds.
Finansów i Administracji

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 4 z dnia 1 czerwca 2011 roku

22.800,00

Anna Mokrzycka

Wiceprezes Zarządu ds. Badań i
Rozwoju

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 7 z dnia 1 czerwca 2011 roku

18.000,00

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 202

Wiceprezes Zarządu ds.
Marketingu i Komunikacji
Wiktor Mokrzycki

Tobiasz Mokrzycki

Członek Rady Nadzorczej Raf –
Ekologia Sp. z o.o. (spółki
zależnej)
Wiceprezes Zarządu ds.
Budownictwa Drogowego

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 6 z dnia 1 czerwca 2011 roku

18.000,00

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w
Radzie Nadzorczej, wypłacane w oparciu o
Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki
nr 3/2010 z dnia 30 czerwca 2010 roku
Wynagrodzenie wypłacane z tytułu
pełnionej funkcji w oparciu o Uchwałę Rady
Nadzorczej nr 5 z dnia 1 czerwca 2011 roku

1.800,00

8.000,00

Źródło: Emitent
Poza powyższymi składnikami wynagrodzeń osoby zarządzające nie otrzymywały innych świadczeń finansowych (w tym
warunkowych lub odroczonych).
15.1.2.Wartość indywidualnych wynagrodzeń i nagród osób wchodzących w skład organów nadzorczych
W poniższej tabeli Emitent podaje wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres 3 ostatnich lat obejmujących
okres objęty historycznymi informacjami finansowymi (2008 – 2010), za ostatni pełny rok obrotowy (2011) oraz na dzień
zatwierdzenia Prospektu, przy czym należy zaznaczyć, że w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 kwietnia 2010
roku działalność prowadzona była w formie jednoosobowej działalności gospodarczej a następnie w formie spółki
komandytowej, wobec czego organ spółki w postaci Rada Nadzorczej nie był powołany. Rada Nadzorcza powołana została
dopiero po przekształceniu w spółkę akcyjną, tj. w dniu 30 kwietnia 2010 roku dlatego wskazane wynagrodzenia co do
Członków Rady Nadzorczej Emitenta obejmują okres od dnia 30 kwietnia 2010 roku.
Tabela 73: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi
(2008-2010)
Imię i nazwisko

Funkcja

Okres sprawowania funkcji

Janusz Mikuła

Przewodniczący Rady
Nadzorczej

30.04.2010 – 31.12.2010

Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej

30.04.2010 – 31.12.2010

Andrzej Tekiel

Członek Rady Nadzorczej

30.04.2010 – 31.12.2010

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

30.04.2010 – 31.12.2010

Członek Rady Nadzorczej

30.04.2010 – 31.12.2010
01.01.2008 – 31.12.2008

Stanisław Garlicki

Członek Rady Nadzorczej
Raf – Ekologia Sp. z o.o.
(spółki zależnej)

01.01.2009 – 31.12.2009
01.01.2010 – 31.12.2010

Tytuł, z jakiego osoba
otrzymywała wynagrodzenie
Wynagrodzenie z tytułu
zasiadania w Radzie
Nadzorczej, wypłacane w
oparciu o Uchwałę nr 4
Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 1
czerwca 2010 roku (Akt
notarialny z dnia 1 czerwca
2010 roku, Rep. A nr
4082/2010)
Wynagrodzenie z tytułu
zasiadania w Radzie
Nadzorczej, wypłacane w
oparciu o Uchwałę
Zgromadzenia Wspólników
Spółki nr 8/2009 z dnia 17
lutego 2009 roku

Wysokość brutto
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Emitenta (w zł)
21.000,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
0,00
28.800,00
28.800,00

Źródło: Emitent
Tabela 74: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za ostatni pełny rok obrotowy (2011 r.)
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Mikuła

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Tekiel

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej

Tytuł, z jakiego osoba otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto wynagrodzenia
wypłaconego przez Emitenta (w zł)

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w
Radzie Nadzorczej, wypłacane w oparciu o
Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2010 roku
(Akt notarialny z dnia 1 czerwca 2010 roku,

36.000,00
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30.000,00
30.000,00
30.000,00

Stanisław Garlicki

Członek Rady Nadzorczej

Rep. A nr 4082/2010)

30.000,00

Członek Rady Nadzorczej Raf –
Ekologia Sp. z o.o. (spółki
zależnej)

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w
Radzie Nadzorczej, wypłacane w oparciu o
Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki
nr 8/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku

28.800,00

Źródło: Emitent
Tabela 75: Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2012 do dnia zatwierdzenia Prospektu
Imię i nazwisko

Funkcja

Janusz Mikuła

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Turzański

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Tekiel

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Pietrzak

Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Garlicki

Członek Rady Nadzorczej Raf –
Ekologia Sp. z o.o. (spółki
zależnej)

Tytuł, z jakiego osoba otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto wynagrodzenia
wypłaconego przez Emitenta (w zł)

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w
Radzie Nadzorczej, wypłacane w oparciu o
Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2010 roku
(Akt notarialny z dnia 1 czerwca 2010 roku,
Rep. A nr 4082/2010)

3.000,00

Wynagrodzenie z tytułu zasiadania w
Radzie Nadzorczej, wypłacane w oparciu o
Uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki
nr 8/2009 z dnia 17 lutego 2009 roku

2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

2.400,00

Źródło: Emitent
Poza powyższymi składnikami wynagrodzeń osoby nadzorujące nie otrzymywały innych świadczeń finansowych (w tym
warunkowych lub odroczonych).

15.1.3.Osoby zarządzające wyższego szczebla
Tabela 76: Świadczenia dla kluczowych pracowników za okres objęty historycznymi danymi finansowymi (20082010)
Imię i nazwisko

Funkcja

Wojciech Chrapczyński

Dyrektor Oddziału
Emitenta w Karsach

Okres sprawowania funkcji

Tytuł, z jakiego osoba
otrzymywała wynagrodzenie

01.01.2008 – 31.12.2008

Paweł Kadula

Dyrektor Oddziału
Emitenta w Wałbrzychu

01.01.2009 – 31.12.2009

93.563,57
Umowa o pracę

186.636,68

01.01.2008 – 31.12.2008

142.426,90

01.01.2009 – 31.12.2009

Umowa o pracę

01.01.2009 – 31.12.2009

109.435,66
104.993,64

30.09.2008 – 31.12.2008
Główny Księgowy

181.829,73

01.01.2010 – 31.12.2010

01.01.2010 – 31.12.2010

Ewa Kłusek

Wysokość brutto
wynagrodzenia
wypłaconego przez
Emitenta (w zł)

30.000,00
Umowa o pracę

01.01.2010 – 31.12.2010
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125.500,00
155.577,00

Janusz Nagnajewicz

Prezes Zarządu Raf –
Ekologia Sp. z o.o. (spółki
zależnej) - powołany w
dniu 22.03.2010r.

22.03.2010 – 31.12.2010

Wynagrodzenie z tytułu
pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu wypłacane w oparciu
o następujące Uchwały Rady
Nadzorczej Raf – Ekologia Sp.
z o.o.:
- Uchwała nr 29/III/2007 z dnia
18 kwietnia 2007 roku w
sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia,
- Uchwała nr 24/IV/2009 z dnia
19 października 2009 roku w
sprawie ustalenia premii,
- Uchwała nr 76/IV/2011 z dnia
19 września 2011 roku.

121.367,00
(wynagrodzenie
wypłacone przez Spółkę
zależną)

Źródło: Emitent
Tabela 77: Świadczenia dla kluczowych pracowników za ostatni pełny rok obrotowy (2011 r.)
Imię i nazwisko

Funkcja

Tytuł, z jakiego osoba otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto wynagrodzenia
wypłaconego przez Emitenta (w zł)

Wojciech Chrapczyński

Dyrektor Oddziału Emitenta w
Karsach

Umowa o pracę

196.123,75

Paweł Kadula

Dyrektor Oddziału Emitenta w
Wałbrzychu

Umowa o pracę

112.414,13

Ewa Kłusek

Główny Księgowy

Umowa o pracę

162.713,93

Prezes Zarządu Raf – Ekologia
Sp. z o.o. (spółki zależnej)

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu wypłacane w oparciu o
następujące Uchwały Rady Nadzorczej Raf
– Ekologia Sp. z o.o.:
- Uchwała nr 29/III/2007 z dnia 18 kwietnia
2007 roku w sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia,
- Uchwała nr 24/IV/2009 z dnia 19
października 2009 roku w sprawie
ustalenia premii,
- Uchwała nr 76/IV/2011 z dnia 19 września
2011 roku.

153.818,00

Janusz Nagnajewicz

Źródło: Emitent
Tabela 78: Świadczenia dla kluczowych pracowników od 1 stycznia 2012 do dnia zatwierdzenia Prospektu
Imię i nazwisko

Funkcja

Tytuł, z jakiego osoba otrzymywała
wynagrodzenie

Wysokość brutto wynagrodzenia
wypłaconego przez Emitenta (w zł)

Wojciech Chrapczyński

Dyrektor Oddziału Emitenta w
Karsach

Umowa o pracę

14.124,00

Paweł Kadula

Dyrektor Oddziału Emitenta w
Wałbrzychu

Umowa o pracę

9.601,67

Ewa Kłusek

Główny Księgowy

Umowa o pracę

13.995,09
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Janusz Nagnajewicz

Prezes Zarządu Raf – Ekologia
Sp. z o.o. (spółki zależnej)

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu wypłacane w oparciu o
następujące Uchwały Rady Nadzorczej Raf
– Ekologia Sp. z o.o.:
- Uchwała nr 29/III/2007 z dnia 18 kwietnia
2007 roku w sprawie ustalenia zasad
wynagrodzenia,
- Uchwała nr 24/IV/2009 z dnia 19
października 2009 roku w sprawie
ustalenia premii,
- Uchwała nr 76/IV/2011 z dnia 19 września
2011 roku.

14.634,00

Źródło: Emitent
Poza powyższymi składnikami wynagrodzeń osoby zarządzające wyższego szczebla nie otrzymywały innych świadczeń
finansowych (w tym warunkowych lub odroczonych).
Zarówno Członkom Zarządu Emitenta jak i Członkom Rady Nadzorczej Emitenta oraz osobom zarządzającym wyższego
szczebla, za ostatni pełny rok obrotowy (2011):
żadna część wynagrodzenia, za usługi przez nich realizowane, nie została wypłacona przez Emitenta i jego podmioty
zależne na podstawie premii lub podziału zysków;
żadna część wynagrodzenia, za usługi przez nich realizowane, nie została wypłacona przez Emitenta i jego podmioty
zależne w formie opcji na akcje.
Emitent, w okresie prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej (tj. w latach 2008 – 2009), dokonał wypłaty
wynagrodzenia Komplementariuszowi oraz Komandytariuszom w formie wypłat z zysku. Wysokość tych wypłat została
wskazana w tabeli nr 70.
Członkom Zarządu Emitenta, za usługi przez nich realizowane, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia
2011 roku, zostały przyznane przez Emitenta następujące nieodpłatne świadczenia:
1) Józef Mokrzycki - Prezes Zarządu otrzymał nieodpłatne świadczenie w postaci polisy ubezpieczenia na życie,
samochodu osobowego oraz telefonu komórkowego, którego łączna wartość wynosi 34.508,28 zł;
2) Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji otrzymała nieodpłatne świadczenie w
postaci samochodu osobowego oraz telefonu komórkowego, którego łączna wartość wynosi 2.425,92 zł;
3) Anna Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju otrzymała nieodpłatne świadczenie w postaci
samochodu osobowego oraz telefonu komórkowego, którego łączna wartość wynosi 2.425,92 zł;
4) Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji otrzymał nieodpłatne świadczenie w postaci
telefonu komórkowego, którego wartość wynosi 420,00 zł;
5) Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego otrzymał nieodpłatne świadczenie w
postaci samochodu osobowego oraz telefonu komórkowego, którego łączna wartość wynosi 2.425,92 zł.

15.2. Ogólna kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta na świadczenia rentowe, emerytalne lub
podobne świadczenia

Poza składkami w wysokości 81.223,73 zł wynikającymi z ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) Emitent oraz Raf – Ekologia Sp. z .o. (spółka zależna
Emitenta) nie przekazują żadnych kwot na poczet świadczeń emerytalnych, rentowych lub podobnych świadczeń dla osób
wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających wyższego szczebla.
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16. PRAKTYKI ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO

16.1. Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres, przez jaki członkowie organów zarządzających i
nadzorczych sprawowali te funkcje

Emitentowi nie są znane umowy lub porozumienia dotyczące wyboru władz Spółki. Uchwały dotyczące wyboru władz:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Józef Mokrzycki – powołany do Zarządu na funkcję Prezesa Zarządu obecnej kadencji Uchwałą nr 5 podjętą na
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku
(Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku.
Mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
Elżbieta Mokrzycka – powołana do Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji obecnej
kadencji Uchwałą nr 5 podjętą na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka
komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja
upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku. Mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
Anna Mokrzycka - powołana do Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Badań i Rozwoju obecnej kadencji
Uchwałą nr 5 podjętą na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu
30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30
kwietnia 2015 roku. Mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2014 rok.
Wiktor Mokrzycki - powołany do Zarządu na funkcję Wiceprezesa ds. Marketingu i Komunikacji obecnej kadencji
Uchwałą nr 5 podjętą na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu
30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30
kwietnia 2015 roku. Mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie
finansowe za 2014 rok.
Tobiasz Mokrzycki - powołany do Zarządu na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Budownictwa Drogowego obecnej
kadencji Uchwałą nr 5 podjętą na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka
komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja
upływa z dniem 30 kwietnia 2015 roku. Mandat wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
Janusz Mikuła - powołany do Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą nr 4 podjętą na Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z
dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Mandat wygasa z
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Konrad Turzański - powołany do Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą nr 4 podjętą na Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z
dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Mandat wygasa z
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Andrzej Tekiel - powołany do Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą nr 4 podjętą na Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z
dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Mandat wygasa z
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
Stanisław Garlicki - powołany do Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą nr 4 podjętą na Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z
dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Mandat wygasa z
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
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10. Piotr Pietrzak - powołany do Rady Nadzorczej na obecną kadencję Uchwałą nr 4 podjętą na Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Mo – BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa w dniu 30 kwietnia 2010 roku (Akt notarialny z
dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kadencja upływa z dniem 30 kwietnia 2012 roku. Mandat wygasa z
dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.
11. Wojciech Chrapczyński – stanowisko Dyrektora Oddziału Emitenta w Karsach zajmuje od dnia 13 grudnia 2007
roku, na podstawie Umowy o pracę z dnia 13 grudnia 2007 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
12. Paweł Kadula – stanowisko Dyrektora Oddziału Emitenta w Wałbrzychu zajmuje od 15 listopada 2004 roku, na
podstawie Porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy z dnia 15 listopada 2004 roku do Umowy o pracę z
dnia 1 maja 2002 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
13. Ewa Kłusek – stanowisko Głównego Księgowego zajmuje od dnia 30 września 2008 roku, na podstawie Umowy o
pracę z dnia 30 września 2008 roku. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
14. Janusz Nagnajewicz – powołany na Prezesa Zarządu Spółki Raf – Ekologia Sp. z o.o. (spółki zależnej Emitenta)
na obecną kadencję Uchwałą nr 38/IV/2010 podjętą przez Radę Nadzorczą Spółki Raf – Ekologia Sp. z o.o. w dniu
22 marca 2010 roku. Kadencja upływa z dniem 22 marca 2012 roku. Mandat wygasa z dniem odbycia
zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok.

16.2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów zarządzających i nadzorujących z
Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych, określających świadczenia wypłacane w chwili
rozwiązania stosunku pracy

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie zawierała umów określających świadczenia dla członków organów
zarządzających lub nadzorujących Emitenta oraz osób zarządzających wyższego szczebla, wypłacanych w chwili
rozwiązania stosunku pracy.

16.3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz
podsumowanie zasad funkcjonowania tych komisji

Emitent nie powoływał komisji ds. audytu ani komisji ds. wynagrodzeń. Zadania komisji ds. audytu wykonuje Rada
Nadzorcza w pełnym składzie, na podstawie § 25a ust. 4 Statutu Spółki.
Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności. Emitent zwraca uwagę, że wymogi określone w art.
86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), spełnia Pan Piotr Pietrzak, który posiada
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości - ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w zakresie Zarządzania oraz
Finansów i Bankowości.

16.4. Oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta procedur ładu korporacyjnego

Emitent na dzień Prospektu emisyjnego jest notowany w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W związku
z tym faktem, Emitenta obowiązują inne procedury ładu korporacyjnego, niż te, które obowiązują na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W związku z zamiarem dopuszczenia akcji serii C
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Emitent ma zamiar stosować i podlegać Dobrym Praktykom Spółek notowanych
na GPW stanowiących załącznik do uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r. z wyjątkami.
Zasady, wedle których Emitent ma zamiar stosować się do procedur Ładu Korporacyjnego zostały zaprezentowane w
poniższej tabeli:
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Tabela 79: Zasady Ładu Korporacyjnego
OŚWIADCZENIE
O STOSOWANIU
DOBREJ
PRAKTYKI

DOBRA PRAKTYKA

PKT

UWAGI

TAK / NIE
I. REKOMENDACJE DOTYCZĄCE DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną
politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem
tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji
1
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz
efektywny dostęp do informacji.
Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod,
Spółka powinna w szczególności:
prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i
sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym
TAK
1.1
serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem:
http://naszmodel.gpw.pl/
zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i
TAK
1.2
analitykami, wykorzystując w tym celu również
nowoczesne metody komunikacji internetowej

1.3

2

3

4

5

umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia
z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg
obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej

NIE

-

(uchylony)
Spółka powinna dołożyć starań, aby odwołanie walnego
zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie uniemożliwiały
lub nie ograniczały akcjonariuszowi wykonywania prawa
do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy
papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są
przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych
rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych,
realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z
nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w
tych samych terminach we wszystkich krajach, w których
są one notowane
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz
zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w
szczególności określać formę, strukturę i poziom
wynagrodzeń członków organów nadzorujących i
zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających spółki
powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji
Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania
odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek
notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o
zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Uzasadnienie:
Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej
umożliwiającej
transmitowanie
obrad
walnego
zgromadzenia w sieci Internet, rejestrowania jego
przebiegu oraz upubliczniania na stronie internetowej
Spółki. Spółka nie uważa, by brak takiego środka
komunikacji z inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał
bądź zakłócał prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej.
Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu
obrad jest kosztowne. W chwili obecnej Zarząd Spółki nie
widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku
inwestycyjnego na ten cel.
-

TAK

NIE
(nie dotyczy
Emitenta)

Uzasadnienie:
Papiery emitowane przez Mo - BRUK nie są przedmiotem
obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach.

TAK
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6

7

8

9

10

11

Członek rady nadzorczej powinien posiadać należytą
wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić
niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich
obowiązków. Członek rady nadzorczej powinien
podejmować odpowiednie działania, aby rada nadzorcza
otrzymywała informacje o istotnych sprawach
dotyczących spółki
Każdy członek rady nadzorczej powinien kierować się w
swoim
postępowaniu
interesem
spółki
oraz
niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
- nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które
mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności
jego opinii i sądów,
- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w
przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w
sprzeczności z interesem spółki
Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w
stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie
transakcji i umów zawieranych przez spółkę z
akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi

GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich
akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział
kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i
nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten
sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej
przez spółki działalności gospodarczej

Jeżeli spółka wspiera rożne formy ekspresji artystycznej i
kulturalnej, działalność sportową albo działalność w
zakresie edukacji lub nauki i postrzega swoją aktywność
w tym zakresie jako element swojej misji biznesowej i
strategii rozwoju, mający wpływ na innowacyjność
przedsiębiorstwa i jego konkurencyjność, dobrą praktyką
jest publikowanie, w sposób przyjęty przez spółkę, zasad
prowadzenia przez nią działalności w tym zakresie
Przejawem dbałości spółki giełdowej o należytą jakość
ładu informacyjnego jest zajmowanie przez nią, w formie
komunikatu zamieszczanego na swojej stronie
internetowej, stanowiska – chyba że spółka uzna inne
działanie za bardziej właściwe - w sytuacji, gdy dotyczące
spółki:
- publicznie przekazane informacje są od początku
nieprawdziwe, częściowo nieprawdziwe, albo stały się
takimi później,
- publicznie wygłoszone opinie są od początku, albo w
wyniku późniejszych okoliczności, nieoparte na
istotnych przesłankach o obiektywnym charakterze.
Zasada ta odnosi się do opinii lub informacji
wypowiedzianych publicznie przez przedstawicieli spółki
w szerokim sensie lub przez inną osobę, której
wypowiedzi mogą mieć skutek opiniotwórczy, i
niezależnie od tego, czy te informacje lub opinie
zawierają sugestie korzystne dla spółki, czy też sugestie
niekorzystne.

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE
(nie dotyczy
Emitenta)

Uzasadnienie:
Zarząd Spółki składa się z pięciu członków, w tym 3
mężczyzn i dwie kobiety, wobec czego zapewniony został
zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesach
zarządczych. W skład Rady Nadzorczej wchodzą wyłącznie
mężczyźni. Spółka jako kryterium wyboru członków Rady
Nadzorczej i Członków Zarządu kieruje się kwalifikacjami
osoby powołanej do pełnienia powierzonej funkcji:
doświadczeniem, profesjonalizmem oraz kompetencjami
kandydata. Decyzję w kwestii wyboru osób zarządzających
oraz członków Rady Nadzorczej pod względem płci
pozostawia w rękach uprawnionych organów Spółki.

Uzasadnienie:
Mo – BRUK nie jest spółką, która wspiera lub zajmuje się
działalnością w określonych w niniejszym punkcie zakresie.

TAK
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Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość
udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
- transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym,
- dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad,
- wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika
prawa głosu w toku walnego zgromadzenia

NIE

Uzasadnienie:
Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej
umożliwiającej:
- transmitowanie obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad,
- wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu w toku takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z
inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał
prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej.
Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu
obrad jest kosztowne. W chwili obecnej zarząd Spółki nie
widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku
inwestycyjnego na ten cel.

II. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK GIEŁDOWYCH
1

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i
zamieszcza na niej:

1.1

podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności
statut i regulaminy organów spółki

1.2

życiorysy zawodowe członków organów spółki

1.2a

corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale
kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie
nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat

1.3

raporty bieżące i okresowe

1.4

(uchylony)

1.5

1.6

TAK
TAK
TAK
TAK
-

w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki
dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce
uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady
nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie
umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie
uchwały z należytym rozeznaniem
roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z
uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną
przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla
spółki

1.7

pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego
zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane
pytania

1.8

informację na temat powodów odwołania zgromadzenia,
zmiany terminu lub porządku obrad wraz z
uzasadnieniem

1.9

informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia
i powodach zarządzenia przerwy

1.10

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak
wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących
nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie
akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny
być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie
przez inwestorów decyzji inwestycyjnych

-

TAK

TAK

Uzasadnienie:
NIE

Zdaniem Emitenta publikacja pytań mogłaby naruszyć
interesy akcjonariuszy.

TAK

TAK

TAK
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1.11

1.12

1.13

1.14

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia
członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach
członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu spółki
w przypadku wprowadzenia w spółce programu
motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych
instrumentach - informację na temat prognozowanych
kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego
wprowadzeniem
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego,
zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie
rocznym, a także raport, o którym mowa w § 29 ust. 5
Regulaminu Giełdy - o ile został opublikowany
informację o treści obowiązującej w spółce reguły
dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych lub informację o braku
takiej reguły

TAK

TAK

TAK

TAK

Uzasadnienie:

2

3

4

5

6

7

Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony
internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w
zakresie wskazanym w części II. pkt 1

Zarząd, przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z
podmiotem powiązanym, zwraca się do rady nadzorczej
o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu
obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane
na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej
działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem
zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział
kapitałowy. Na potrzeby niniejszego zbioru zasad
przyjmuje się definicję podmiotu powiązanego w
rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego
na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.
1539 z późn. zm.)
O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego
powstania członek zarządu powinien poinformować
zarząd oraz powstrzymać się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w
której zaistniał konflikt interesów

NIE

TAK

TAK

-

(uchylony)
Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania
zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia
tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej
liczbie akcjonariuszy

Spółka nie prowadzi strony internetowej w języku
angielskim. Z uwagi na fakt, iż w znanym Emitentowi
akcjonariacie nie znajdują się podmioty zagraniczne, a
także biorąc pod uwagę dodatkowy znaczny koszt obsługi
strony w języku angielskim związany z tłumaczeniami,
Emitent nie planuje w najbliższym czasie uruchomienia
tego serwisu

-

TAK

TAK
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W przypadku otrzymania przez zarząd spółki informacji o
zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399
§§ 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki
niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest
zobowiązany
w
związku
z
organizacją
i
TAK
8
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma
zastosowanie również w przypadku zwołania walnego
zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego
przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu
spółek handlowych
III. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
1

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa
rada nadzorcza powinna:

1.1

raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu
walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki

1.2

(uchylony)

1.3

rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem
uchwał walnego zgromadzenia

2

3

4

5

TAK

-

Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi
spółki informację na temat swoich powiązań z
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi
nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań
natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć
wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie
rozstrzyganej przez radę
Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w
obradach walnego zgromadzenia w składzie
umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na
pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia
O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego
powstania członek rady nadzorczej powinien
poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od
zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad
uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów
Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z
pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie
wpłynąć na możliwość działania rady nadzorczej, w tym
podejmowania przez nią uchwał

-

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno
spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W
zakresie kryteriów niezależności członków rady
nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do
Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i
komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień
pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca
pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu
stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą
kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku.
Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające
przymiot niezależności członka rady nadzorczej w
rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i
istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do
wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na
walnym zgromadzeniu

7

(uchylony)

TAK

-

W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów
działających w radzie nadzorczej powinien być
8
stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej
z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów
niewykonawczych (…)
Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem
9
powiązanym, spełniającej warunki o której mowa w
części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej
IV. DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY

1

Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać
obecność na walnych zgromadzeniach

2

Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać
uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i
wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny
obowiązywać najwcześniej od następnego walnego
zgromadzenia

3

(uchylony)

4

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego
upoważniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru,
w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej

-

NIE
(nie dotyczy
Emitenta)

Uzasadnienie:
Emitent nie powoływał komitetów

TAK

NIE

Uzasadnienie:
W Walnych Zgromadzeniach Emitenta udział biorą osoby
uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Emitent
nie widzi potrzeby wprowadzania dodatkowych zobowiązań
dla akcjonariuszy dotyczących szczególnego umożliwiania
obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom
mediów. Obowiązujące przepisy prawa, w tym
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych
na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie
jawności i przejrzystości spraw będących przedmiotem
obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku pytań
dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do Spółki
ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela
bezzwłocznie stosownych odpowiedzi.

TAK

-

-

TAK
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5

6

7

8

9

10

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy
decyzjami
powodującymi
określone
zdarzenia
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa
akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas
przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w
każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych.
Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami
wymaga szczegółowego uzasadnienia
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty
dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie
warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed
dniem ustalenia prawa do dywidendy

TAK

TAK

TAK

-

(uchylony)
Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości
nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości
nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować
bardzo niską jednostkową wartością rynkową tych akcji,
co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla
prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej
na giełdzie
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość
udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

10.1

transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym

10.2

dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad

10.3

wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu w toku walnego zgromadzenia

-

TAK

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013
r.

NIE

NIE

NIE

Uzasadnienie:
Spółka nie posiada odpowiedniej infrastruktury technicznej
umożliwiającej:
- transmitowanie obrad walnego zgromadzenia w czasie
rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w
ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w
miejscu innym niż miejsce obrad,
- wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa
głosu w toku takiego walnego zgromadzenia.
Spółka nie uważa, by brak takiego środka komunikacji z
inwestorami istotnie ograniczał lub utrudniał bądź zakłócał
prowadzenie rzetelnej polityki informacyjnej.
Zastosowanie technologii transmisji i utrwalania przebiegu
obrad jest kosztowne. W chwili obecnej zarząd Spółki nie
widzi potrzeby ponoszenia wysokiego wydatku
inwestycyjnego na ten cel.

Źródło: Emitent

17. PRACOWNICY

17.1. Liczba pracowników na koniec okresu lub średnia za każdy rok obrotowy objęty historycznymi
informacjami finansowymi aż do daty dokumentu rejestracyjnego

Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Emitenta została przedstawiona w tabelach poniżej.
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Tabela 80: Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu
Wyszczególnienie

Stanowiska
robotnicze

Stanowiska
nierobotnicze

Zwolnieni

Przyjęci

Mo-BRUK
Dzień zatwierdzenia Prospektu

99

36

-

1

31.12.2011

99

35

17

27

31.12.2010

94

30

11

9

31.12.2009

98

28

5

28

31.12.2008

78

25

4

27

Dzień zatwierdzenia Prospektu

30

12

-

-

31.12.2011

30

12

-

-

31.12.2010

30

12

3

4

31.12.2009

29

12

2

31.12.2008

31

12

5

5

Dzień zatwierdzenia Prospektu

129

48

-

1

31.12.2011

129

47

17

27

31.12.2010

124

42

14

13

31.12.2009

127

40

7

28

31.12.2008

109

37

9

32

Raf – Ekologia

Razem

Źródło: Emitent
Tabela 81: Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu
według wykształcenia
Wyszczególnienie

Podstawowe

Zawodowe

Średnie

Wyższe

Mo-BRUK
Dzień zatwierdzenia Prospektu

8

45

52

30

31.12.2011

8

45

52

29

31.12.2010

7

40

51

26

31.12.2009

9

41

54

22

31.12.2008

8

39

38

18

Dzień zatwierdzenia Prospektu

4

14

15

9

31.12.2011

4

14

15

9

31.12.2010

4

14

15

9

31.12.2009

4

14

15

8

31.12.2008

4

16

15

8

Dzień zatwierdzenia Prospektu

12

59

67

39

31.12.2011

12

59

67

38

31.12.2010

11

54

66

35

31.12.2009

13

55

69

30

31.12.2008

12

55

53

26

Raf – Ekologia

Razem

Źródło: Emitent
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Tabela 82: Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu
według wieku
Wyszczególnienie

20-30

31-40

41-50

51-60

Mo-BRUK
Dzień zatwierdzenia Prospektu

40

50

21

24

31.12.2011

40

50

21

23

31.12.2010

33

49

20

22

31.12.2009

31

50

21

24

31.12.2008

30

28

21

24

Dzień zatwierdzenia Prospektu

5

5

22

10

31.12.2011

5

5

22

10

31.12.2010

5

5

22

10

31.12.2009

6

5

22

8

31.12.2008

5

5

26

7

Dzień zatwierdzenia Prospektu

45

55

43

34

31.12.2011

45

55

43

33

31.12.2010

38

54

42

32

31.12.2009

37

55

43

32

31.12.2008

35

33

47

31

Raf - Ekologia

Razem

Źródło: Emitent
Tabela 83: Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu z
podziałem na rodzaj umowy
Rok

Umowa o pracę
na czas
nieokreślony

Umowa o pracę
na czas określony

Umowa o pracę
na okres próbny

31.12.2008

133

6

7

31.12.2009

160

6

1

31.12.2010

154

11

1

31.12.2011

157

13

6

Dzień zatwierdzenia Prospektu

161

12

4

Źródło: Emitent
Tabela 84: Zatrudnienie w Mo-BRUK w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu z podziałem na
główne kategorie działalności
Rok

Gospodarka
odpadami

Budownictwo

Stacje paliw

Pozostałe

31.12.2008

49

22

21

11

31.12.2009

67

23

23

13

31.12.2010

75

16

17

16

31.12.2011

79

20

17

18

Dzień zatwierdzenia Prospektu

80

20

17

18

Źródło: Emitent
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Tabela 85: Zatrudnienie w Raf-Ekologia w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu z podziałem na
główne kategorie działalności
Gospodarka
odpadami

Rok

Księgowość

Zarząd

Marketing

Pozostałe

31.12.2008

31

2

1

5

4

31.12.2009

29

2

1

5

4

31.12.2010

31

2

1

5

4

31.12.2011

33

2

1

5

1

Dzień zatwierdzenia Prospektu

33

2

1

5

1

Źródło: Emitent
Tabela 86: Zatrudnienie w Mo-BRUK w latach 2008 - 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu z podziałem na
regiony geograficzne
Gmina Korzenna
(Niecew/Łąka)

Rok

Gmina Ożarów
(Karsy)

Wałbrzych

31.12.2008

70

20

13

31.12.2009

77

22

27

31.12.2010

75

22

27

31.12.2011

82

24

28

Dzień zatwierdzenia Prospektu

82

25

28

Źródło: Emitent

17.2. Posiadane akcje lub opcje na akcje przez osoby wchodzące w skład organów zarządzających i
nadzorczych

Stan posiadania akcji Emitenta przez Członków Zarządu na dzień zatwierdzenia Prospektu:
- Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu posiada 714.732 akcji Emitenta, uprzywilejowanych co do prawa głosu, z których
na 1 akcję przypadają 2 głosy,
- Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Administracji posiada 377.220 akcji Emitenta,
- Anna Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i Rozwoju posiada 297.805 akcji Emitenta,
- Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji posiada 297.805 akcji Emitenta,
- Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu ds. Budownictwa Drogowego posiada 297.805 akcji Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej, na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie posiadają oni akcji Emitenta.
Zgodnie z oświadczeniami Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie posiadają oni opcji
na akcje Emitenta.
17.3. Opis wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale emitenta

Nie istnieją żadne ustalenia, porozumienia, regulaminy, programy dotyczące udziału pracowników Emitenta w kapitale
zakładowym.
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18. ZNACZNI AKCJONARIUSZE

Na dzień zatwierdzenia Prospektu następujący akcjonariusze posiadają akcje dające prawo do ponad 5% głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Tabela 87: Akcjonariusze posiadający akcje dające prawo do ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Liczba
posiadanych
akcji

Rodzaj akcji

Udział w
kapitale

Liczba głosów
na WZA

Udział w
głosach na
WZA

Józef Mokrzycki

714.732

imienne serii A *

30,53%

1.429.464

46,77%

Elżbieta Mokrzycka

377.220

imienne serii B

16,11%

377.220

12,34%

Wiktor Mokrzycki

297.805

imienne serii B

12,72%

297.805

9,74%

Tobiasz Mokrzycki

297.805

imienne serii B

12,72%

297.805

9,74%

Anna Mokrzycka

297.805

imienne serii B

12,72%

297.805

9,74%

Union Investment Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A.

164.316

7,02%

164.316

5,38%

Pozostali

191.702

8,19%

191.702

6,27%

RAZEM:

2.341.385

100,00%

3.056.117

100,00%

Akcjonariusz

na okaziciela
serii C
na okaziciela
serii C
-

Źródło: Emitent
* akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu – na 1 akcję przypadają 2 głosy.

18.1. Dane dotyczące osób innych niż członkowie organów zarządzających lub nadzorczych, które w sposób
bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale Emitenta lub prawa głosu

Zgodnie z wiedzą Emitenta, poza Członkami Zarządu, tj.:
- Prezesem Zarządu Józefem Mokrzyckim,
- Wiceprezesem Zarządu ds. Finansów i Administracji Elżbietą Mokrzycką,
- Wiceprezesem Zarządu ds. Badań i Rozwoju Anną Mokrzycką,
- Wiceprezesem Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji Wiktorem Mokrzyckim,
- Wiceprezesem Zarządu ds. Budownictwa Drogowego Tobiaszem Mokrzyckim,
akcjonariuszem posiadającym 164.316 akcji stanowiących 7,02% w kapitale Emitenta, dających prawo do oddania 164.316
głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w
Warszawie.

18.2. Informacje, czy znaczni akcjonariusze Emitenta posiadają inne prawa głosu

Akcjami Spółki są:
- 714.732 akcji imiennych serii A,
- 1.270.635 akcji imiennych serii B,
- 356.018 akcji na okaziciela serii C.
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Każda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, za wyjątkiem akcji imiennych serii A,
które są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, znaczni akcjonariusze Emitenta nie posiadają innych praw głosu niż wynikające
z posiadanych przez nich akcji.

18.3. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem

W zakresie, w jakim znane jest to Emitentowi, Emitent – bezpośrednio lub pośrednio – nie należy do innego podmiotu
(osoby) ani też nie jest - bezpośrednio lub pośrednio – przez taki podmiot (osobę) kontrolowany.
Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A., Józef Mokrzycki wraz ze swoją rodziną, czyli: Elżbietą Mokrzycką, Anną Mokrzycką,
Wiktorem Mokrzycki oraz Tobiaszem Mokrzyckim na dzień Prospektu emisyjnego posiadają łącznie 84,8% udziału w
kapitale zakładowym oraz 88,3% udział w głosach na WZA Emitenta. Ze względu na powiązania rodzinne można uznać, że
Prezes Zarządu wraz z członkami jego rodziny będących członkami zarządu Emitenta mogą działać w porozumieniu.
Statut Emitenta nie zawiera postanowień dotyczących ograniczeń w wykonywaniu kontroli nad Emitentem. Wśród
podstawowych środków i konstrukcji prawnych zapobiegających nadużywaniu kontroli akcjonariuszy większościowych nad
Emitentem można zaliczyć:
- zgodnie z art. 6 Ksh, spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę zależną o powstaniu stosunku dominacji
w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z
akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej.
Uchwała walnego zgromadzenia, powzięta z naruszeniem wskazanego wyżej ograniczenia, jest nieważna, chyba że
spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych,
- zgodnie z art. 6 § 4-5 Ksh, akcjonariuszowi, członkowi zarządu albo rady nadzorczej spółki kapitałowej przysługuje
także uprawnienie do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem
Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4)
Ksh wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz
Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji
Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako
zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami,
- zgodnie z art. 20 Ksh, istnieje obowiązek równego traktowania w takich samych okolicznościach akcjonariuszy spółki
kapitałowej,
- zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału
zakładowego wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być dokonany przez
najbliższe walne zgromadzenie, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. W takim
wypadku osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby
reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka
rady nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej wygasają przedterminowo
mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 385 § 4
Kodeksu spółek handlowych,
- zgodnie z art. 422‐ 427 Ksh, uprawnienie mniejszościowych akcjonariuszy Emitenta do zaskarżania uchwał Walnego
Zgromadzenia Emitenta w trybie przewidzianym w tych artykułach,
- zgodnie z art. 84 i 85 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych), akcjonariuszowi lub akcjonariuszom spółki
publicznej posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów przysługuje uprawnienie do wnioskowania o
powołanie rewidenta ds. szczególnych,
- obowiązki związane z ujawnianiem stanu posiadania akcji spółki publicznej oraz obowiązki związane z
przekroczeniem przez dany podmiot określonego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, które może
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-

mieć miejsce zasadniczo jedynie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji
spółki publicznej,
uprawnienie do żądania wykupu posiadanych przez nich akcji spółki publicznej przez innego akcjonariusza tej spółki
publicznej, jeżeli jego udział w ogólnej liczbie głosów osiągnął lub przekroczył 90%.

Do rozwiązań (uprawnień) chroniących akcjonariuszy mniejszościowych należy w szczególności zaliczyć:
- zgodnie z art. 341 Ksh, prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej,
- zgodnie z art. 395 Ksh, prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta,
- zgodnie z art. 400 Ksh, prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej jedną
dwudziestą część kapitału zakładowego,
- zgodnie z art. 406 Ksh, prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy czym uprawnienie to wymaga podjęcia
przez akcjonariusza określonych przez prawo czynności związanych z rejestracją posiadanych przez danego
akcjonariusza akcji Spółki na potrzeby wykonywania z nich prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
- zgodnie z art. 407 § 1 Ksh, prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania
sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- zgodnie z art. 407 § 2 Ksh, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego
Zgromadzenia,
- zgodnie z art. 410 Ksh, prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia ,
- zgodnie z art. 385 § 3 Ksh, prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi
grupami,
- zgodnie z art. 421 Ksh, prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania
poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał,
- zgodnie z art. 422 Ksh, prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze statutem bądź dobrymi
obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego
przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały,
- zgodnie z art. 425 Ksh, prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały
Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą,
- zgodnie z art. 428 Ksh, prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia,
informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego
Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże
zgodnie z art. 428 § 2 Ksh Zarząd odmówi udzielenia informacji, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z
nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych,
handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
- zgodnie z art. 429 Ksh, prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia
informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub
o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym
Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- zgodnie z art. 486 i 287 Ksh, prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym
osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi,
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505,
540 i 561 Ksh).

18.4. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja w przyszłości może spowodować zmiany w
sposobie kontroli Emitenta
Emitentowi nie są znane żadne ustalenia, których realizacja może w późniejszej dacie spowodować zmiany w sposobie
kontroli Emitenta.
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19. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 24:
Podmiot powiązany jest osobą lub jednostką związaną z jednostką, która sporządza sprawozdanie finansowe (jednostką
sprawozdawczą).
1. Osoba lub bliski członek rodziny tej osoby jest związany z jednostką sprawozdawczą, jeżeli ta osoba:
a) sprawuje kontrolę lub współkontrolę nad jednostką sprawozdawczą;
b) ma znaczący wpływ na jednostkę sprawozdawczą; lub
c) jest członkiem kluczowego personelu kierowniczego jednostki sprawozdawczej lub jej jednostki dominującej.
2. Jednostka jest związana z jednostką sprawozdawczą, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
a) jednostka i jednostka sprawozdawcza są członkami tej samej grupy (co oznacza, że każda jednostka
dominująca, zależna i współzależna jest związana z pozostałymi jednostkami),
b) jedna jednostka jest jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem innej jednostki (lub jednostką
stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem członka grupy, której członkiem jest ta inna jednostka),
c) obydwie jednostki są wspólnymi przedsięwzięciami tego samego trzeciego podmiotu,
d) jedna jednostka jest wspólnym przedsięwzięciem trzeciej jednostki, a dana inna jednostka jest jednostką
stowarzyszoną trzeciej jednostki),
e) jednostka jest programem świadczeń po okresie zatrudnienia na rzecz pracowników jednostki sprawozdawczej
lub jednostki związanej z jednostką sprawozdawczą. Jeżeli jednostka sprawozdawcza jest sama w sobie takim
programem, sponsorujący pracodawcy są również związani z jednostką sprawozdawczą,
f) jednostka jest kontrolowana lub wspólnie kontrolowana przez osobę określoną w pkt 1),
g) osoba określona w pkt 1) ppkt a) ma znaczący wpływ na jednostkę lub jest członkiem kluczowego personelu
kierowniczego jednostki (lub jednostki dominującej tej jednostki).

19.1. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Wszystkie transakcje Emitenta z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych.
Podmioty powiązane, zgodnie z MSR 24, z którymi Emitent w okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami
finansowymi, w 2011 roku oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia Prospektu emisyjnego, dokonywał transakcji,
wraz ze wskazaniem charakteru powiązania, zostały przedstawione w tabeli, poniżej.

Tabela 88: Podmioty powiązane z którymi Emitent dokonywał transakcji w okresie objętym zbadanymi
historycznymi informacjami finansowymi, w 2011 roku oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia Prospektu
emisyjnego
Lp.

Nazwa podmiotu powiązanego

1. Raf – Ekologia Sp. z o.o.
2. Magdalena Mokrzycka

Charakter powiązania
Spółka zależna Emitenta
(od grudnia 2008 roku)
Małżonka Wiceprezesa Zarządu Emitenta
p. Wiktora Mokrzyckiego

Źródło: Emitent
W okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi, w 2011 roku oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012
roku do dnia Prospektu emisyjnego, Emitent był stroną przedstawionych poniżej transakcji z w/w podmiotami powiązanymi:
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1.

2.

W dniu 1 lipca 2010 roku Emitent zawarł z p. Magdaleną Mokrzycką umowę o pracę na czas nieokreślony na
stanowisku referenta ds. księgowych; wynagrodzenie z tytułu w/w umowy za 2010 rok wyniosło 16.463,03 zł, w
2011 roku wyniosło 48.902,80 zł, a od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia Prospektu emisyjnego wynosi 3.504,55 zł.
W dniu 30 grudnia 2008 roku Emitent nabył od Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. z siedzibą w Jedliczu organizacyjnie i
finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych stanowiący zorganizowaną część
przedsiębiorstwa (aktywa związane z działalnością Raf – Ekologia Sp. z o.o.) na mocy Umowy sprzedaży
zorganizowanej części przedsiębiorstwa i aktu ustanowienia hipoteki z dnia 30 grudnia 2008 roku (Akt notarialny z
dnia 30.12.2008r., Rep. A nr 9322/2008) w związku z czym Emitent, z mocy prawa, wstąpił w ogół praw i
obowiązków wynikających z Umowy dzierżawy nr 44/REk/2004 z dnia 31 maja 2004 roku zawartej pomiędzy
Rafinerią Nafty Jedlicze S.A. (jako Wydzierżawiającym) a Raf – Ekologia Sp. z o.o. (jako Dzierżawcą). Zgodnie z
postanowieniami Umowy dzierżawy Wydzierżawiający wydzierżawił Raf – Ekologia Sp. z o.o. składniki majątku
trwałego przeznaczone do prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania odpadów: m.in. grunty,
budynki, budowle, środki transportu, urządzenia oraz ruchomości. Umowa stanowi, iż Dzierżawca nie może
oddawać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani go poddzierżawiać a Emitent
uprawniony jest do kontrolowania stanu technicznego oraz sposobu użytkowania przedmiotów oddanych w
dzierżawę. Remonty kapitalne oraz ulepszenia budynków wchodzących w skład przedmiotu dzierżawy Dzierżawca
może dokonywać po uzyskaniu zgody Emitenta i uzgodnienia z nim sposobu rozliczania za dokonane remonty
kapitalne i ulepszenia. Obciążenia publiczno – prawne związane z przedmiotem dzierżawy, w tym podatek od
nieruchomości oraz koszty ubezpieczenia ponosi Emitent. Dzierżawca przejął obowiązki Emitenta wynikające z
ustawy Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do eksploatacji dzierżawionych instalacji i urządzeń. Wysokość
czynszu ustalono na kwotę 76.135,00 zł netto za miesiąc, z zastrzeżeniem, że Emitent może podwyższyć stawkę
czynszu informując Dzierżawcę z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i
może zostać rozwiązana w każdym czasie, za pisemnym porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem
dokonanym na piśmie pod rygorem nieważności, przez jedną ze stron z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu
wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego, ponadto Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania
Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystania przedmiotu dzierżawy niezgodnie z jego
właściwościami i przeznaczeniem, lub nie płacenia przez Dzierżawcę czynszu dzierżawnego co najmniej przez 2
okresy płatności, lub oddania przedmiotu dzierżawy, bez zgody Emitenta, do bezpłatnego używania osobie trzeciej
lub poddzierżawiania go, lub objęcia udziałów przez Emitenta w spółce Dzierżawcy w zamian za wkład
niepieniężny (aport) będący przedmiotem dzierżawy.
Do niniejszej Umowy zawartych zostało 15 Aneksów, którymi powiększano wysokość czynszu, przy czym
Aneksem nr 15 z dnia 17 stycznia 2011 roku postanowiono, iż miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 234.000,00 zł
netto i obejmuje również podatek od nieruchomości oraz ubezpieczenie majątkowe.
Wartość czynszu za okres od 2009 roku do końca 2010 roku wyniosła łącznie 5.485.092,00 zł, przy czym wartość
czynszu w 2010 roku wyniosła 2.772.000,00 zł. Wartość czynszu w 2011 roku wyniosła 2.808.000,00 zł, a od dnia
1 stycznia 2012 roku do dnia Prospektu emisyjnego wartość czynszu wynosi 245.000,00 zł.

Wyżej wymienione transakcje zawierane były na warunkach rynkowych.
Poza wymienionymi powyżej, w okresie objętym zbadanymi historycznymi informacjami finansowymi, w 2011 roku oraz w
okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia Prospektu emisyjnego, Emitent zawierał ze spółką zależną – Raf – Ekologia
Sp. z o.o. transakcje związane z gospodarką odpadami (tj. przekazywaniem odpadów pomiędzy Emitentem a spółką zależną
– Raf – Ekologia Sp. z o.o.). Zawierane transakcje nie odbiegają od warunków rynkowych. Wysokość wszystkich transakcji
ze spółką zależną – Raf – Ekologia Sp. z o.o. (tj. transakcji wynikających z Umowy dzierżawy nr 44/REk/2004 oraz transakcji
związanych z gospodarką odpadami) została przedstawiona w tabelach nr 89 – 94.
Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi w 2010 roku wynosiła 3.087.228,09 zł, co stanowiło 7,6 % jednostkowych
przychodów Emitenta, w 2011 roku wartość ta wynosiła 3.234.911,61 zł, co stanowiło 7,3 % jednostkowych przychodów
Emitenta, a od 1 stycznia 2012 do dnia Prospektu emisyjnego wynosi 305.154,56 zł co stanowi 13,4 % jednostkowych
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przychodów Emitenta.
Tabela 89: Należności z tytułu dostaw i usług w latach 2009 - 2011 oraz na dzień Prospektu emisyjnego
Wyszczególnienie
Mo-BRUK S.A.
Raf – Ekologia Sp. z o.o.
Razem
2009
Mo-BRUK
x
367 879,28 zł
367 879,28 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
367 879,28 zł
367 879,28 zł
2010
Mo-BRUK
x
680 207,68 zł
680 207,68 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
680 207,68 zł
680 207,68 zł
2011
Mo-BRUK
x
334 924,21 zł
334 924,21 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
334 924,21 zł
334 924,21zł
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Mo-BRUK
x
376 810,58 zł
376 810,58 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
376 810,58 zł
376 810,58 zł
Źródło: Emitent
Tabela 90: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w latach 2009 – 2011 oraz na dzień Prospektu emisyjnego
Wyszczególnienie
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Żródło: Emitent

Mo-BRUK S.A.

Raf – Ekologia Sp. z o.o.
2009

x
367 879,28 zł
367 879,28 zł
2010
x
680 207,68 zł
680 207,68 zł
2011
x
334 924,21 zł
334 924,21 zł
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
x
376 810,58 zł
376 810,58 zł

Razem

0,00 zł
x
0,00 zł

0,00 zł
367 879,28 zł
367 879,28 zł

0,00 zł
x
0,00 zł

0,00 zł
680 207,68 zł
680 207,68 zł

0,00
x
0,00

0,00
334 924,21 zł
334 924,21 zł

0,00 zł
x
0,00 zł

0,00 zł
376 810,58 zł
376 810,58 zł

Tabela 91: Przychody ze sprzedaży usług w latach 2009 – 2011 oraz na dzień Prospektu emisyjnego
Wyszczególnienie
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem

Mo-BRUK S.A.

Raf – Ekologia Sp. z o.o.
2009
x
3 120 823,05 zł
78 125,20 zł
x
78 125,20 zł
3 120 823,05 zł
2010
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Razem
3 120 823,05 zł
78 125,20 zł
3 198 948,25 zł

Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Źródło: Emitent

x
3 087 228,09 zł
14 204,30 zł
x
14 204,30 zł
3 087 228,09 zł
2011
x
3 234 911,61 zł
3 880,35 zł
x
3 880,35 zł
3 234 911,61 zł
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
X
305 154,56 zł
299,80 zł
x
299,80 zł
305 154,56 zł

3 087 228,09 zł
14 204,30 zł
3 101 432,39 zł
3 234 911,61 zł
3 880,35 zł
3 238 791,96 zł
305 154,56 zł
299,80 zł
305 454,36 zł

Tabela 92: Przychody ze sprzedaży materiałów w latach 2009 – 2011 oraz na dzień Prospektu emisyjnego
Wyszczególnienie
Mo–BRUK S.A.
Raf – Ekologia Sp. z o.o.
Razem
2009
Mo-BRUK
x
0,00 zł
0,00 zł
Raf - Ekologia
73,60 zł
x
73,60 zł
Razem
73,60 zł
0,00 zł
73,60 zł
2010
Mo-BRUK
x
0,00 zł
0,00 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2011
Mo-BRUK
x
0,00 zł
0,00 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Mo-BRUK
x
0,00 zł
0,00 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
0,00 zł
Razem
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Źródło: Emitent
Tabela 93: Przychody z zakupu usług w latach 2009 – 2011 oraz na dzień Prospektu emisyjnego
Wyszczególnienie
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Mo-BRUK
Raf - Ekologia
Razem
Źródło: Emitent

Mo-BRUK S.A.

Raf – Ekologia Sp. z o.o.
2009
x
78 125,20 zł
3 120 823,05 zł
x
3 120 823,05 zł
78 125,20 zł
2010
x
3 087 228,09 zł
3 087 228,09 zł
2011
x
3 234 911,61 zł

Razem
78 125,20 zł
3 120 823,05 zł
3 198 948,25 zł

14 204,30 zł
x
14 204,30 zł

14 204,30 zł
3 087 228,09 zł
3 101 432,39 zł

3 880,35 zł
x

3 880,35 zł
3 234 911,61 zł

3 234 911,61 zł
3 880,35 zł
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
x
299,80 zł
305 154,56 zł
x
305 154,56 zł
299,80 zł

3 238 791,96 zł
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299,80 zł
305 154,56 zł
305 454,36 zł

Tabela 94: Przychody z zakupu materiałów w latach 2009 – 2011 oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu
Wyszczególnienie
Mo-BRUK S.A.
Raf – Ekologia Sp. z o.o.
Razem
2009
Mo-BRUK
x
73,60 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
Razem
0,00 zł
73,60 zł
2010
Mo-BRUK
x
0,00 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
Razem
0,00 zł
0,00 zł
2011
Mo-BRUK
x
0,00 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
Razem
0,00 zł
0,00 zł
Na dzień zatwierdzenia Prospektu
Mo-BRUK
x
0,00 zł
Raf - Ekologia
0,00 zł
x
Razem
0,00 zł
0,00 zł
Źródło: Emitent

73,60 zł
0,00 zł
73,60 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Emitent utworzył odpisy na należności wątpliwe do odzyskania. Wartość odpisów aktualizujących należności na dzień
Prospektu emisyjnego wynosiła 232.648,93 zł.

19.2. Transakcje Emitenta z członkami zarządu lub rady nadzorczej Emitenta

Emitent nie zawierał umów z członkami Zarządu oraz z członkami Rady Nadzorczej.
W latach 2008 – 2009, obejmujących okres prowadzenia działalności w formie spółki komandytowej, Emitent dokonywał
wypłat z osiągniętego zysku. Wysokość wypłat z zysku dla Komplementariusza oraz Komandytariuszy została wskazana w
poniższej tabeli.
Tabela 95: Wysokość dokonanych przez Emitenta wypłat z zysku
Wysokość wypłat z
Imię i Nazwisko
Funkcja
zysku (w zł)
2009
Józef Mokrzycki
Komplementariusz
1.169.820,08
Elżbieta Mokrzycka
Komandytariusz
435.815,32
Anna Mokrzycka
Komandytariusz
229.376,48
Wiktor Mokrzycki
Komandytariusz
229.376,48
Tobiasz Mokrzycki
Komandytariusz
229.376,48
2008
Józef Mokrzycki
Komplementariusz
2.600.593,06
Elżbieta Mokrzycka
Komandytariusz
968.848,40
Anna Mokrzycka
Komandytariusz
509.920,21
Wiktor Mokrzycki
Komandytariusz
509.920,21
Tobiasz Mokrzycki
Komandytariusz
509.920,21
Źródło: Emitent
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19.3. Wynagrodzenia członków organów Emitenta oraz osób powiązanych

Wynagrodzenia dla członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji wypłacane są w oparciu o następujące Uchwały Rady
Nadzorczej:
1) Uchwała Rady Nadzorczej nr 3 z dnia 1 czerwca 2011 roku określająca wysokość wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu
– Józefa Mokrzyckiego,
2) Uchwała Rady Nadzorczej nr 4 z dnia 1 czerwca 2011 roku określająca wysokość wynagrodzenia dla Wiceprezesa
Zarządu ds. Finansów – Elżbiety Mokrzyckiej,
3) Uchwała Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 1 czerwca 2011 roku określająca wysokość wynagrodzenia dla Wiceprezesa
Zarządu ds. Budownictwa Drogowego – Tobiasza Mokrzyckiego,
4) Uchwała Rady Nadzorczej nr 6 z dnia 1 czerwca 2011 roku określająca wysokość wynagrodzenia dla Wiceprezesa
Zarządu ds. Marketingu i Komunikacji – Wiktora Mokrzyckiego,
5) Uchwała Rady Nadzorczej nr 7 z dnia 1 czerwca 2011 roku określająca wysokość wynagrodzenia dla Wiceprezesa
Zarządu ds. Badań i Rozwoju – Anny Mokrzyckiej.
Wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji wypłacane są w oparciu o Uchwałę nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 czerwca 2010 roku (Akt notarialny z dnia 1 czerwca 2010 roku, Rep. A nr
4082/2010).
Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Emitenta za okres objęty historycznymi
informacjami finansowymi (2008-2010), za ostatni pełny rok obrotowy (2011) oraz na dzień zatwierdzenia Prospektu została
wskazana w pkt 15.1. niniejszej części Prospektu emisyjnego.
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20. INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA

20.1. Historyczne informacje finansowe

Rozdział zawiera zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta
sporządzone za lata obrotowe zakończone 31.12.2010 roku, 31.12.2009 roku oraz 31.12.2008 roku., sporządzone zgodnie z
Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 809/2004.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone za lata 2010 i 2009 przedstawiono i sporządzono zgodnie z MSR,
to jest w formie zgodnej, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej
Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do
rocznego sprawozdania finansowego w kolejnym okresie (2011 roku).
Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone za rok 2008 zaprezentowano w formie sporządzonej zgodnie z PSR.
Dodatkowo, zgodnie z rekomendacjami CESR, w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004
o prospekcie, Emitent zaprezentował również skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2009,
sporządzone zgodnie z PSR. Skonsolidowane dane finansowe za rok 2009 stanowią dane okresu przejściowego i są
prezentowane zgodnie z obydwoma zbiorami zasad rachunkowości (PSR i MSR). Skonsolidowane sprawozdania finansowe
sporządzone za rok 2010 oraz 2009 zgodnie z MSR są prezentowane odrębnie od sprawozdań finansowych sporządzonych
za rok 2009 oraz 2008 sporządzonych zgodnie z PSR.
Grupa Kapitałowa Emitenta powstała w grudniu 2008 roku (Grupa Kapitałowa Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa).
W 2009 roku, na podstawie art. 56 ust 1 ustawy o rachunkowości Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok 2008. Jednak na potrzeby niniejszego Prospektu Emitent przygotował takie sprawozdanie zgodnie z
PSR, a następnie poddał go badaniu przez biegłego rewidenta.
Zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 20.6. Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 w niniejszym
rozdziale przedstawiono również śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres 6 miesięcy
zakończony 30 czerwca 2011 roku, sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Śródroczne
skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2010 roku oraz na dzień 31.12.2009 roku,
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz 2009 zostały sporządzone w sposób zapewniający ich
porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach,
zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, z
uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających zastosowanie do takiego rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
tys. PLN
TYTUŁ

01.01.2010 31.12.2010

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

tys. EUR

01.01.2009 31.12.2009

01.01.2010 31.12.2010

01.01.2009 31.12.2009

46 992 588

43 021 498

11 735 360

9 911 322

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

5 038 628

6 757 019

1 258 286

1 556 687

III. Zysk (strata) brutto

4 687 414

5 894 943

1 170 578

1 358 081

IV. Zysk (strata) netto

4 167 569

6 470 481

1 040 758

1 490 674

12 984 894

14 443 150

3 242 690

3 327 423

(14 062 112)

(14 355 952)

(3 511 702)

(3 307 334)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

12 321 169

(1 102 922)

3 076 940

(254 092)

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

11 243 951

(1 015 724)

2 807 928

(234 003)

IX. Aktywa razem

79 611 539

62 478 306

20 102 401

15 208 195

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

17 553 700

25 859 868

4 432 417

6 294 696

8 741 588

12 873 663

2 207 305

3 133 650

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe

8 812 112

12 986 205

2 225 112

3 161 045

XIII. Kapitał własny

62 057 839

36 618 438

15 669 984

8 913 499

XIV. Kapitał zakładowy

23 413 850

10 077 569

5 912 140

2 453 038

2 341 385

2 341 385

2 341 385

2 341 385

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

1,78

2,76

0,44

0,64

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

26,50

15,64

6,69

3,81

XV. Liczba akcji*

* Liczba akcji w 2009 roku została podana dla porównania, bowiem do 1 czerwca 2010 roku Spółka działała jako spółka
komandytowa.
Powyższe dane finansowe za 2010 i 2009 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:
2010 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku – 3, 9603 złotych / EUR,
2009 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2009 roku – 4,1082 złotych / EUR.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego roku 2010 (od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku) – 4,0044
złotych/EUR oraz roku 2009 (od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku) – 4,3406 złotych/EUR.
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WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 I 2009
Informacje ogólne
Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe:
Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Mo-BRUK Spółka Akcyjna, z siedzibą w
Niecwi 68 , 33-322 Korzenna ( zwana dalej „jednostką dominującą”).
Jednostka dominująca w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą jako
Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki z siedzibą w Korzennej 214, 33-322 Korzenna. W dniu 30 kwietnia 2010 roku
Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia
przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 1 czerwca 2010 roku. Mo-BRUK Spółka Akcyjną została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000357598. Spółce nadano numer statystyczny REGON 120652729 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP
7343294252.
Według umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:
gospodarka odpadami
budowa dróg
produkcja paliw alternatywnych
sprzedaż detaliczna paliw
inna sprzedaż
Klasyfikacja działalności podstawowej według PKD – 3822Z gospodarka odpadami.
Czas trwania Spółki:
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
Miejsce prowadzenia działalności:
Grupa prowadzi działalność na terenie kraju, zarówno w siedzibie Spółki dominującej jak i w jej oddziałach. Miejsca
prowadzenia działalności Spółki dominującej:
33-322 Korzenna, Niecew 68,
58-303 Wałbrzych , ul. Górnicza 1,
58-303 Wałbrzych, ul. Górnicza 4,
27-530 Ożarów, Karsy 78
33-322 Korzenna, Łęka 115
Spółka zależna - Raf-Ekologia Sp. z o.o prowadzi działalność pod adresem 38-460 Jedlicze ul. Trzecieskiego 14.
Podstawowy przedmiot działalności:
gospodarka odpadami,
budowa dróg,
produkcja paliw alternatywnych,
najem,
inna sprzedaż detaliczna,
usługi diagnostyczne,
Prezentowane okresy sprawozdawcze:
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2010 roku oraz od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. Rok obrotowy Spółki zależnej wchodzącej w skład
Grupy pokrywa się z rokiem obrotowym Spółki dominującej. Na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego w sprawozdaniu
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spółki dominującej za rok 2010 połączono dane finansowe Spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Sp. k., zawierające dane za czas
prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej, tj. okres od 1 stycznia 2010r. do 31 maja 2010r., z
danymi finansowymi Spółki Mo-BRUK S.A. za okres prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej tj. od 1
czerwca 2010r do 31 grudnia 2010roku.
Z uwagi na fakt, że Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie i dokonała retrospektywnego
przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przeklasyfikowała pozycje w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym prezentowane są trzy sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej oraz pozostałe części sprawozdania za dwa
okresy porównywalne.
Poziom zaokrągleń w sprawozdaniu finansowym
Spółka zaokrągla cyfry w sprawozdaniu finansowym do pełnych złotych polskich PLN.
Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta
Skład osobowy Zarządu w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego
- Józef Mokrzycki – Prezes Zarządu;
- Elżbieta Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu;
- Anna Mokrzycka – Wiceprezes Zarządu;
- Wiktor Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu;
- Tobiasz Mokrzycki – Wiceprezes Zarządu.
Zarząd Spółki Emitenta został powołany w następstwie przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną w dniu 1 czerwca 2010 roku.
Do dnia przekształcenia Spółki funkcje zarządcze pełnił komplementariusz – Pan Józef Mokrzycki. W okresie od 1 czerwca
2010 roku do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie nastąpiły zmiany w Zarządzie Spółki.
Skład osobowy Rady Nadzorczej w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego:
- Janusz Mikuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Stanisław Garlicki – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Pietrzak – Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Tekiel – Członek Rady nadzorczej;
- Konrad Turzański – Członek Rady nadzorczej.
Rada Nadzorcza powołana została przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4 z dnia 30 kwietnia 2010 roku. W okresie od 1
czerwca 2010 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Jednostki powiązane
Emitent posiada jedną jednostkę zależną - Raf-Ekologia Spółka z o.o. z siedzibą w Jedliczu, przy ul. Trzecieskiego 14.
WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH GRUPA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW W KAPITALE LUB OGÓLNEJ
LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI WEDŁUG STANU NA DZIEŃ BILANSOWY
Lp

Nazwa oraz siedziba spółki

% posiadanych
udziałów w
kapitale

% głosów w
organie
stanowiącym spółki

Rodzaj powiązania oraz
metoda konsolidacji

1.

„RAF-EKOLOGIA” Spółka z o.o.
38-460 Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14

100

100

Konsolidacja pełna

Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej wchodzącej w skład Grupy jest utylizacja odpadów przez spalanie.
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Podstawa prawna sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i oświadczenie o zgodności
W dniu 26 października 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A., w związku z zamiarem dopuszczenia
akcji Spółki do obrotu na rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podjęło uchwałę o sporządzaniu sprawozdań
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zgodnie z MSR jako statutowych sprawozdań Spółki i Grupy począwszy od roku
2011.
W zawiązku z powyższym, na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego, Emitent dokonał przekształcenia statutowych
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2010 roku oraz za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 2009 roku, tak by historyczne informacje finansowe za wskazane okresy zaprezentowane zostały
według zasad (MSR) stosowanych w kolejnym okresie sprawozdawczym (roku 2011).
Dniem przejścia na MSR jest 1 stycznia 2009 roku. Grupa dokonała uzgodnienia pomiędzy MSR a poprzednio stosowanymi
zasadami rachunkowości na ten dzień, zaś skutki przejścia na MSR zostały opisane w nocie nr 36.4. W nocie nr 37 zostały
zaprezentowane dane porównawcze za rok 2009 (bilans, rachunek zysków i start, rachunek przepływów pieniężnych oraz
zestawienie zmian w kapitale własnym) zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości
(PSR) oraz został ujawniony charakter głównych korekt, które sprawią, iż informacje te będą zgodne z MSR
Oświadczenie o zgodności z MSSF
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31
grudnia 2010 roku jest sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń
Komisji Europejskiej (MSR). Jednostka dominująca zapewniła porównywalność danych za poprzedni rok obrotowy (2009
rok).
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza
Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w złotych polskich (PLN). Złote polskie stanowią walutę
funkcjonalną i walutę sprawozdawczą w Grupie Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
Kontynuacja działalności
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mo-BRUK S.A. za rok 2010 zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.
Według wszelkich dostępnych na dzień sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania informacji, istnieją pełne podstawy
do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego.
Zdarzenia po dniu bilansowym
Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce od
dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.
Emitent w raporcie bieżącym nr 19/2011 opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 marca 2011 poinformował,
iż w dniu 16 marca 2011 roku Minister Środowiska wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2007 roku w przedmiocie udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu. W ocenie Spółki decyzja Ministra została wydana z naruszeniem
prawa. Decyzja jest nieprawomocna i nie wpływa na prowadzoną obecnie przez spółkę Mo-BRUK S.A. działalność w
Wałbrzychu. Zarząd Spółki wskazał jednak na znaczącą niedogodność kontynuacji działalności składowiska oraz zakładu
recyklingu w Wałbrzychu, gdyż obecna sytuacja wymaga żmudnych procedur odwoławczych. Jednakże, w ocenie Spółki
ryzyko zaprzestania lub ograniczenia działalności Spółki we wskazanej lokalizacji jest niewielkie. W dniu 17 sierpnia 2011
roku, na wniosek Emitenta, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej Decyzji
Ministra Środowiska.
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W dniu 1 sierpnia 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji przez Spółkę obligacji na
okaziciela serii A. Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie czterech inwestycji realizowanych przez
Emitenta, tj.:
rozbudowę funkcjonującego zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa;
budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże;
budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich;
budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych (realizacja przewidziana jest w trzech powiązanych
technologicznie lokalizacjach) w Wałbrzychu.
Łączna wartość emisji wyniosła 50.000.000 zł. Zarząd Emitenta Uchwałą z dnia 12 sierpnia 2011 roku dokonał przydziału
obligacji na okaziciela serii A o wartości 50 mln zł, a środki z emisji wpłynęły na konto emitenta.
Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania
finansowego
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółka przyjęła istotność na poziomie 0,5% sumy bilansowej.
Wartości niematerialne (WN)
Grupa ujmuje początkowo WN nabyte w odrębnych transakcjach według cen nabycia, zaś WN wytworzone we własnym
zakresie według kosztu wytworzenia.
W przypadku nabycia licencji na oprogramowania lub podobnych składników majątkowych, do wartości początkowej WN
zalicza się koszty wdrożenia oprogramowania poniesione do dnia doprowadzenia oprogramowania do założonej
użyteczności określonej przez Zarząd Spółki. Do kosztów wdrożenia nie zalicza się kosztów szkoleń pracowników,
obciążających wynik w dacie poniesienia.
Po początkowym ujęciu Grupa wycenia WN według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dokonane
odpisy umorzeniowe, zgodnie z modelem określonym w § 74 MSR 38.
W odniesieniu do każdej WN Grupa ustala okres ekonomicznej użyteczności. Okres ekonomicznej użyteczności może być
nieograniczony. Okres ekonomicznej użyteczności wynikający z tytułów prawnych nie może być dłuższy niż okres
obowiązywania tych tytułów.
WN podlegają równomiernej amortyzacji w okresie ekonomicznej użyteczności od dnia, gdy składnik jest gotowy do użycia
do dnia wyłączenia z ujmowania lub dnia przeznaczenia do sprzedaży.
Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji WN, chyba, że inne metody (degresywna, oparta o jednostki produkcji) lepiej
odzwierciedlają konsumpcję korzyści ekonomicznych.
Okres amortyzacji oraz metoda amortyzacji podlegają periodycznej weryfikacji, co najmniej na koniec każdego roku
obrotowego. W przypadku stwierdzenia znaczącej zmiany względem poprzednich szacunków, jednostka dokonuje zmiany
stawek i/lub metody amortyzacji począwszy od pierwszego dnia okresu sprawozdawczego.
WN o nieograniczonym okresie ekonomicznej użyteczności nie podlegają amortyzacji, są jednak poddawane testom z tytułu
trwałej utraty wartości na koniec każdego roku obrotowego oraz gdy występują przesłanki, że wystąpiła trwała utrata
wartości WN. Ponadto corocznie weryfikowana jest poprawność założenia, że WN ma nieograniczony okres ekonomicznej
użyteczności i – w razie potrzeby – WN podlega przekwalifikowaniu do WN amortyzowanych.
Grupa Kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych:
- licencje na programy komputerowe – 50 %,
- pozostałe wartości niematerialne – 20 %.
Wartość firmy.
Wartość firmy powstająca przy przejęciu wynika z wystąpienia na dzień przejęcia nadwyżki sumy przekazanej płatności,
wartości udziałów niesprawujących kontroli i wartości godziwej posiadanych udziałów w jednostce zależnej nad udziałem
Grupy w wartości godziwej netto dających się zidentyfikować aktywów, zobowiązań jednostki.
Wartości firmy nie amortyzuje się. Zamiast tego Grupa testuje ją corocznie pod kątem utraty wartości lub częściej, jeżeli
pewne zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na to, że mogła nastąpić utrata wartości, zgodnie z MSR 36 Utrata
wartości aktywów.
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Rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe podlegają początkowemu ujęciu według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Cena nabycia lub
koszty wytworzenia podlegają powiększeniu o koszty demontażu i usunięcia składnika aktywów trwałych oraz renowacji
miejsca używania aktywów trwałych, jeżeli Grupa jest do tego zobowiązana. Cena nabycia lub koszty wytworzenia nie
podlegają skorygowaniu o różnice kursowe dotyczące zobowiązań finansujących nabycie składnika aktywów naliczone do
dnia przekazania składnika aktywów do używania, chyba, że wynika to z przyjętej polityki w zakresie rachunkowości
zabezpieczeń.
Cena nabycia lub koszty wytworzenia podlegają powiększeniu o koszty odsetek od zobowiązań finansujących nabycie
składnika aktywów naliczone do dnia przekazania składnika aktywów do używania. Po początkowym ujęciu Grupa wycenia
rzeczowe aktywa trwałe według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy umorzeniowe,
zgodnie z modelem określonym w § 30 MSR 16. W odniesieniu do każdego składnika rzeczowych aktywów trwałych Grupa
ustala okres ekonomicznej użyteczności. Jeżeli w odniesieniu do istotnych części składowych środka trwałego uzasadnione
jest zastosowanie różnych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek/metod amortyzacji Grupa stosuje różne
stawki/metody amortyzacji w odniesieniu do każdej istotnej części składowej.
Rzeczowe aktywa trwałe podlegają równomiernej amortyzacji w okresie ekonomicznej użyteczności od dnia, gdy składnik
jest gotowy do użycia do dnia wyłączenia z ujmowania lub dnia przeznaczenia do sprzedaży. Jednostka stosuje liniową
metodę amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych, chyba, że inne metody (degresywna, oparta o jednostki produkcji) lepiej
odzwierciedlają konsumpcję korzyści ekonomicznych.
Okres amortyzacji, metoda amortyzacji oraz wartość rezydualna (o ile została ustalona) podlegają okresowej weryfikacji, co
najmniej na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku stwierdzenia znaczącej zmiany względem poprzednich
szacunków, jednostka dokonuje zmiany stawek i/lub metody amortyzacji począwszy od pierwszego dnia okresu
sprawozdawczego.
Środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł są odpisywane w koszty w miesiącu oddania ich do
używania. Koszty ulepszenia rzeczowych aktywów trwałych powiększają ich wartość początkową, pod warunkiem, że
ulepszenie polega na wydłużeniu okresu ekonomicznej użyteczności, lub poprawy parametrów rzeczowych aktywów
trwałych mierzonych kosztami eksploatacji, wydajnością, jakością wytwarzanych wyrobów bądź zakresem funkcjonalności.
Koszty bieżących remontów i przeglądów rzeczowych aktywów trwałych są ujmowane jako koszty okresu, w którym je
poniesiono, chyba, że prowadzą do wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności względem pierwotnie zakładanego. W
przypadku wyłączenia rzeczowych aktywów trwałych z używania, Grupa nie zaprzestaje amortyzacji, chyba, że środek trwały
jest przeznaczony do zbycia w ciągu 12 miesięcy. W takiej sytuacji środki trwałe wyceniane są według wartości początkowej
pomniejszonej o odpisy aktualizujące lub w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, w zależności od tego, która
z nich jest niższa i nie podlegają amortyzacji – zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz
działalność zaniechana”.
Grupa Kapitałowa stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych:
budynki i budowle – 20%
urządzenia techniczne i maszyny – 30 %,
środki transportu – 20 %
pozostałe środki trwałe – 20 %
Leasing
Grupa ujmuje i wycenia składniki majątkowe będące przedmiotem leasingu zgodnie z MSR 17 „Leasing”. Grupa kwalifikuje
składniki majątkowe do będących przedmiotem umów leasingu finansowego lub operacyjnego na podstawie kryteriów
określonych w § 7-19 MSR 17. W przypadku składników majątkowych będących przedmiotem leasingu finansowego,
podlegają one wykazaniu jako aktywa korzystającego, zaś w przypadku leasingu operacyjnego jako aktywa leasingodawcy.
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W przypadku leasingu finansowego Grupa ujmuje zdyskontowaną wartość zobowiązania (bez części odsetkowej) w podziale
na zobowiązania długo- i krótkoterminowe. Część odsetkowa rat leasingowych ujmowana jest jako koszty okresu. Jeżeli
Grupa nie planuje skorzystać z opcji wykupu przedmiotu leasingu finansowego, ustala okres ekonomicznej użyteczności nie
dłuższy niż czas trwania umowy leasingu.
Jeżeli Grupa dokona transakcji leasingu zwrotnego, to ewentualny zysk z tytułu zbycia składnika aktywów do leasingodawcy
nie podlega ujęciu jako przychody i jest rozliczana w czasie, chyba, że leasing zwrotny jest leasingiem operacyjnym i
transakcję zawarto według wartości godziwych.
Aktywa finansowe
Dla wyceny aktywów finansowych Grupa stosuje zasady określone w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie
finansowe” oraz MSR 39 „Aktywa finansowe – ujmowanie i wycena”. Grupa wycenia w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w cenach nabycia zgodnie z § 37 MSR 27.
Należności
Grupa wycenia należności z tytułu dostaw i usług i innych należności w cenie nabycia (nie dyskontuje), jeżeli termin ich
wymagalności nie przekracza 180 dni licząc od daty ujęcia. Grupa przyjmuje następujące zasady tworzenia odpisów
aktualizujących należności:
należności przeterminowane ponad 180 dni w wysokości 100% kwoty głównej na podstawie decyzji Zarządu, jeśli
istnieją przesłanki dla tworzenia odpisu aktualizującego,
należności od odbiorców w stosunku do których rozpoczęto czynności prawne lub ugodowe traktuje się jako
wątpliwe od momentu wszczęcia w/w czynności obejmując je odpisem w wysokości 100% należności głównej
Zapasy
Zapasy wyceniane są w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia nie wyższych niż wartość netto możliwa do uzyskania:
- materiały i zapasy - według cen nabycia , nie wyższych niż wartość netto możliwa do uzyskania.
- wyroby gotowe - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny lub według cen ewidencyjnych nie wyższych od cen
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Środki pieniężne i rachunek przepływów środków pieniężnych.
Do środków pieniężnych zalicza się środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w drodze oraz depozyty płatne na żądanie. W
przypadku depozytów, których płatność uzależniona jest od określonych warunków (akredytywy, blokady) ujmowane są one
jako środki pieniężne o ograniczonej zdolności dysponowania. Do ekwiwalentów środków pieniężnych Grupa zalicza lokaty
bankowe, dla których termin wymagalności nie przekracza 3 miesięcy od daty ujęcia aktywa finansowego. Środki pieniężne
wycenia się w wartości nominalnej. Grupa wycenia ekwiwalenty środków pieniężnych (lokat bankowych) w wartości
godziwej, która co do zasady nie powinna odbiegać od wyceny w zamortyzowanej cenie nabycia. Grupa sporządza
rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią, w której wyróżnia się następujące rodzaje przepływów pieniężnych:
z działalności operacyjnej,
z działalności inwestycyjnej,
z działalności finansowej.
Przepływy pieniężne z tytułu podatku dochodowego ujawnia się odrębnie i zalicza się do przepływów z działalności
operacyjnej.
Rozliczenia międzyokresowe aktywne
Grupa rozlicza w czasie koszty poniesione, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W szczególności
rozliczeniu proporcjonalnie do upływu czasu podlegają:
koszty ubezpieczeń,
z góry opłacone koszty dostarczonych mediów,
koszty prenumerat i abonamentów,
naliczenie składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
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Kapitały własne
Grupa do kapitałów własnych zalicza:
równowartość wyemitowanych instrumentów kapitałowych (akcje).
zyski zatrzymane – w zależności od decyzji akcjonariuszy prezentowane jako kapitały zapasowe lub rezerwowe.
Wyceniane są one w wartości nominalnej.
niepodzielony wynik lat poprzednich.
Kapitały wyceniane są w wartości nominalnej.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń
przeszłych i gdy pewne lub wysoce prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu
środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania. Grupa tworzy rezerwy za świadczenia pracownicze, to jest na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy.
Rezerwy na odprawy emerytalne szacowane są na dzień bilansowy metodą aktuarialną.
Zobowiązania
Grupa wycenia zobowiązania finansowe z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu:
- zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu finansowego wycenia się z zastosowaniem metody kosztu
zamortyzowanego,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się z zastosowaniem metody zamortyzowanego kosztu, przy czym nie
dyskontuje się zobowiązań jeśli termin płatności przekracza 180 dni.
Dotacje i pomoc państwa
W Grupie występują dotacje w związku z którymi celem jest wytworzenie lub nabycie określonych środków trwałych (dotacje
do aktywów). Ujmuje się je w sprawozdaniu w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi na wynik finansowy
systematycznie przez okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów. Rozliczoną część dotacji prezentuje się jako
przychód na tym samym poziomie rachunku zysków i strat , na którym ujmowane są koszty dotyczące dotowanego aktywa.
Przychody
Przychody wycenia się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej, po pomniejszeniu o przewidywane rabaty,
zwroty klientów i podobne pomniejszenia, w tym podatek od towarów i usług oraz inne podatki związane ze sprzedażą za
wyjątkiem podatku akcyzowego. Jeśli termin płatności jest odroczony, przychody należy ująć w dacie powstania w kwocie
zdyskontowanej. Nie dyskontuje się przychodów, jeżeli termin płatności nie przekracza 180 dni. W przypadku świadczenia
usług niezakończonych na dzień bilansowy, gdy wynik transakcji można oszacować w wiarygodny sposób, przychody z
transakcji należy ująć na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień bilansowy.
Koszty
Koszty ujmowane są w ciężar wyniku w dacie powstania ich poniesienia, tzn. w dacie wyłączenia aktywów lub ujęcia
zobowiązań którym odpowiadają. Koszty świadczeń pracowniczych ujmowane są w okresie, w którym pracownicy świadczyli
dotyczącą ich pracę. Koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są jako koszty okresu, w którym je poniesiono, za
wyjątkiem kosztów, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów.
Należy je wówczas aktywować jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów.
Podatek dochodowy
Zasady wyceny i ujmowania podatku dochodowego reguluje MSR 12 „Podatek dochodowy”. Dochód do opodatkowania
(strata podatkowa) Spółki stanowi dochód (strata) za dany okres, ustalony zgodnie z zasadami ustanowionymi przez polskie
władze podatkowe, na podstawie których podatek dochodowy podlega zapłacie (zwrotowi). Podatek bieżący jest to kwota
podatku dochodowego podlegającego zapłacie (zwrotowi) od dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) za dany okres.
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowią kwoty przewidziane w przyszłych okresach do odliczenia od
podatku dochodowego ze względu na:
ujemne różnice przejściowe,
przeniesienie na kolejny okres nierozliczonych strat podatkowych oraz
przeniesienie na kolejny okres niewykorzystanych ulg podatkowych.
Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) składa się z bieżącego obciążenia podatkowego (bieżącego przychodu
podatkowego) oraz odroczonego obciążenia podatkowego (odroczonego przychodu podatkowego). Grupa tworzy rezerwę z
tytułu odroczonego podatku dochodowego (ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego), we
wszystkich tych przypadkach, w których realizacja lub rozliczenie wartości bilansowej składnika aktywów lub pasywów
spowoduje zwiększenie (zmniejszenie) kwoty przyszłych płatności podatkowych w porównaniu do kwoty, która byłaby
właściwa, gdyby ta realizacja lub rozliczenie nie wywoływałaby skutków podatkowych.
Bieżącej wyceny należności i zobowiązań podatkowych należy dokonywać w kwotach wymagających zapłaty według stawek
obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień bilansowy. Na podstawie sporządzanych prognoz wyników finansowych w
latach następnych należy ocenić czy istnieją przesłanki (planowany dochód do opodatkowania) do tworzenia aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego lub dokonania korekty jego wartości. Grupa nie dyskontuje aktywów i rezerw z tytułu
podatku odroczonego.
Aktywa i rezerwy od różnic przejściowych, których skutki odniesiono bezpośrednio na kapitał własny, zostaną odniesione na
kapitał własny a nie w wynik okresu. Należności i zobowiązania podatkowe podlegają odrębnemu ujawnieniu
w sprawozdaniu finansowym, podobnie jak aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nie należy
kompensować zobowiązań i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego. Kompensata jest dopuszczona jedynie
wtedy, gdy Grupa:
posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat ujmowanych kwot,
ma zamiar zapłacić podatek w kwocie netto lub jednocześnie zrealizować należności i rozliczyć zobowiązanie.
Nie są kompensowane aktywa i rezerwy z tytułu ODPD. Kompensata jest dopuszczona jedynie wtedy, gdy Grupa:
posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat ujmowanych kwot,
aktywa i rezerwy dotyczą podatku dochodowego nałożonego na jednego podatnika lub wielu podatników pod
kilkoma warunkami.
Zarządzanie ryzykiem finansowym
W działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. istotne są poniższe rodzaje ryzyk finansowych:
ryzyko stopy procentowej
Grupa posiada kredyty inwestycyjne oprocentowane na bazie zmiennej stopy procentowej. Istnieje ryzyko
niekorzystnej zmiany stóp procentowych w polskiej gospodarce, co może spowodować wzrost kosztu obsługi
kredytów w rezultacie zmniejszy wynik z działalności.
ryzyko walutowe
Podstawowa działalność Grupy nie generuje istotnego ryzyka walutowego. Zdecydowana większość rozliczeń
zarówno z dostawcami jak i odbiorcami rozliczana jest w polskiej walucie.
ryzyko kredytowe
Grupa sprzedaje swoje produkty i usługi z opóźnionym terminem płatności. W przypadku problemów z płynnością
występujących u kontrahentów istnieje możliwość przekroczenia umownego terminu i powstanie należności
przeterminowanych, które zgodnie z polityką rachunkowości powinny być objęcie odpisem aktualizującym.
ryzyko utraty wartości udziałów
W konsolidacji Spółki zależnej powstała wartość firmy. W przypadku spełnienia przesłanek do przeprowadzenia testu
na utratę wartości oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku takiego testu, może powstać konieczność
dokonania aktualizacji wartości firmy w ciężar kosztów.
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Emitent dąży do minimalizacji wpływu powyższych ryzyk stosując wewnętrzną politykę zarządzania ryzykiem. Sprowadza się
ona do bieżącego monitorowania możliwych zagrożeń oraz do opracowywania planów działań zaradczych.
Zarząd Emitenta na bieżąco sprawdza przestrzeganie w Grupie zasad i limitów zaangażowania.
Stopień narażenia Emitenta na ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko walutowe tudzież stopy procentowej zaprezentowano
również w dodatkowej nocie objaśniającej nr 29.
Ważne oszacowania i osądy
Szacunki Zarządu GK Mo-BRUK S.A., wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym, dotyczą:
przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
wartości rezydualnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
odpisów aktualizujących składniki aktywów,
dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy obliczaniu rezerw na
odprawy emerytalne,
przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek dochodowy.
Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i jest zgodna z
wymogami MSR. Metodologia ustalania wartości szacunkowych jest stosowana w sposób ciągły względem ostatniego
okresu sprawozdawczego i nie została zmieniona w okresie sprawozdawczym .
Nie dokonano zmiany następujących wartości szacunkowych względem poprzedniego okresu:
przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
wartości rezydualnej środków trwałych oraz wartości niematerialnych,
przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek dochodowy.
Uległy zmianom (zgodnie z przyjętą metodologią) wartości szacunkowe w zakresie:
odpisów aktualizujących składniki aktywów,
dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy obliczaniu rezerw na
odprawy emerytalne.
Zmiany odpisów aktualizujących przedstawiono w dalszej części informacji, w dodatkowych notach objaśniających do
poszczególnych pozycji aktywów.
Zmiany polityki rachunkowości i stwierdzone błędy dotyczące lat poprzednich i ich wpływ na wynik finansowy i
kapitał własny
Grupa nie dokonała zmian w polityce rachunkowości w trakcie roku obrotowego oraz nie stwierdzono błędów dotyczących lat
poprzednich.
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Wcześniejsze zastosowanie standardów i interpretacji MSR
Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została
opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie.
Standardy opublikowane, ale które jeszcze nie weszły w życie
Poniżej zaprezentowano opublikowane standardy i interpretacje, które do daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Grupy nie weszły jeszcze w życie.
MSR 24. Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
W listopadzie 2009 r. RMSR opublikowała zaktualizowany MSR 24, który zmienił MSSF 8 tak, aby wszystkie podmioty
powiązane z rządem nie były już domyślnie traktowane jako „jeden klient” dla celów ujawnień według MSSF 8. Zmiana ta ma
zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później. W ramach
zmienionego standardu konieczny jest osąd dla oceny, czy rząd, w tym agencje rządowe i podobne organy lokalne, krajowe i
międzynarodowe, oraz jednostki, które według wiedzy jednostki sprawozdawczej znajdują się pod kontrolą tego rządu,
uznaje się za jednego klienta. Zmiana standardu nie będzie miała wpływu na zasady (politykę) rachunkowości, sytuację
finansową ani wyniki działalności Grupy.
MSR 32. Instrumenty finansowe: Klasyfikacja praw poboru
W październiku 2009 r. RMSR wydała zmianę do MSR 32, która dotyczy księgowego ujęcia praw poboru (praw, opcji albo
warrantów) denominowanych w walutach innych niż waluta funkcjonalna emitenta. Zgodnie z tą zmianą prawa, opcje lub
warranty dające posiadaczowi prawo subskrypcji lub nabycia od jednostki emitującej ustalonej liczby jej instrumentów
kapitałowych w zamian za ustaloną kwotę środków pieniężnych w dowolnej walucie są instrumentami kapitałowymi, jeśli
jednostka oferuje te prawa, opcje lub warranty proporcjonalnie wszystkim posiadaczom jej instrumentów kapitałowych
określonej kategorii, niebędących pochodnymi instrumentami kapitałowymi. Zmiana ma zastosowanie do rocznych okresów
sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lutego 2010 r. lub później. Grupa nie spodziewa się, aby zmiana ta miała wpływ
na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
MSSF 9. Instrumenty finansowe
W listopadzie 2009 r. RMSR opublikowała MSSF 9, który wprowadza konsekwentne zmiany do MSR 1. Prezentacja
sprawozdań finansowych, które wymagają przedstawienia dwóch dodatkowych pozycji w sprawozdaniu z całkowitych
dochodów:
- zyski lub straty wynikające z usunięcia aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu; i
- zyski lub straty wynikające z ponownej wyceny do wartości godziwej aktywów finansowych ze względu na zmianę
klasyfikacji.
MSSF 9 wprowadza także konsekwentne zmiany do MSSF 7. Instrumenty finansowe: ujawnienia, które wymagają
ujawnienia konkretnych informacji na temat inwestycji kapitałowych klasyfikowanych jako wyceniane według wartości
godziwej przez wynik finansowy, o przekwalifikowaniu aktywów finansowych oraz wpływu pierwszego zastosowania MSSF
9. MSSF 9 ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 r. lub później.
Adaptacja MSSF 9 nie powinna mieć wpływu na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Grupy.
MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Zmieniony MSSF1 został opublikowany w dniu 28 stycznia 2010 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później. Zmieniony standard zawiera regulacje dotyczące ograniczonego
zwolnienia z ujawniania danych porównywalnych w zakresie MSSF 7. Grupa zastosuje zmieniony MSSF 1 od 1 stycznia
2011 roku. Zmieniony MSSF 1 nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
MSSF 1. Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
Zmiany w MSSF 1 zostały opublikowane w dniu 20 grudnia 2010 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Zmiany dotyczą odniesienia do stałej daty „1 stycznia 2004” jako daty
zastosowania MSSF po raz pierwszy i zmieniają ją na „dzień zastosowania MSSF po raz pierwszy” w celu wyeliminowania
konieczności przekształcania transakcji, które miały miejsce przed dniem przejścia jednostki na stosowanie MSSF. Ponadto
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do standardu zostają dodane wskazówki odnośnie ponownego zastosowania MSSF w okresach, które następują po
okresach znaczącej hiperinflacji, uniemożliwiającej pełną zgodność z MSSF. Grupa zastosuje zmieniony MSSF 1 od 1
stycznia 2012 roku. Zmieniony MSSF 1 nie będzie miał wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.
MSR 12. Podatek odroczony: Odzyskiwalność aktywów stanowiących podstawę jego ustalenia
Zmiana do MSR 12 została opublikowana w dniu 20 grudnia 2010 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później. Zmiana doprecyzowuje m.in. sposób wyceny aktywów i rezerw z
tytułu podatku odroczonego w przypadku nieruchomości inwestycyjnych wycenianych zgodnie z modelem wartości godziwej
określonym w MSR 40. Nieruchomości inwestycyjne. Wejście w życie zmienionego standardu spowoduje też wycofanie
interpretacji SKI – 21. Podatek dochodowy – odzyskiwalność przeszacowanych aktywów niepodlegających amortyzacji.
Grupa zastosuje zmieniony MSR 12 od 1 stycznia 2012 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego
nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie wpływu zastosowania nowego standardu.
KIMSF 14. Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania
W listopadzie 2009 r. RMSR wydała publikację “Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania (zmiana do
KIMSF 14: MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich
wzajemne zależności)”, która zajmuje się sposobem ujmowania przedpłat przez jednostki, które są objęte minimalnymi
wymogami finansowania. Zmiany do KIMSF 14 mają zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 r. lub później. Zmiana ta nie powinna mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy.
KIMSF 19. Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych
W listopadzie 2009 r. RMSR wydała KIMSF 19, która zawiera wytyczne dotyczące księgowego ujęcia transakcji zamiany
zobowiązań na kapitał. Zgodnie z interpretacją emisja instrumentów kapitałowych przeznaczonych dla wierzyciela w celu
uregulowania całości lub części zobowiązania finansowego jest zapłatą w rozumieniu paragrafu 41 MSR 39. Instrumenty
finansowe: ujmowanie i wycena. Interpretacja ma zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających
się 1 lipca 2010 r. lub później. Interpretacja ta nie powinna mieć wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.
Zmiany MSSF (opublikowane w maju 2010)
W maju 2010 roku Rada wydała kolejny zbiór poprawek do publikowanych przez siebie standardów. Zmiany te mają
zastosowanie do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2010 i 1 stycznia 2011. Szacuje się, że
wykazane poniżej zmiany mogą mieć wpływ na Grupę:
- MSSF 3. Połączenia jednostek,
- MSSF 7. Instrumenty finansowe – ujawnianie informacji,
- MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych,
- MSR 27. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.
Zmiany do powyższych standardów nie powinny mieć jednak wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Wyszczególnienie

Nota

AKTYWA TRWAŁE

Bilans na dzień

Bilans na dzień

Bilans na dzień

2010-12-31

2009-12-31

2009-01-01

64 039 716

58 321 095

62 552 500

Rzeczowe aktywa trwałe

1.

63 036 733

57 329 591

61 702 243

Nieruchomości inwestycyjne

2.

-

-

-

Wartość firmy

3.

832 348

832 348

761 552

Pozostałe wartości niematerialne

3.

83 168

107 931

1 000

Należności długoterminowe

5.

4 218

-

-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.

83 249

51 226

87 704

15 571 823

4 157 210

4 514 667

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

9.

764 481

693 130

554 117

Należności z tytułu dostaw i usług

10.

2 571 935

2 534 137

1 943 401

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

10.

-

17 211

58 229

Pozostałe należności

10.

490 470

455 326

521 725

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

12.

11 473 589

229 638

1 245 363

Rozliczenia międzyokresowe

13

271 348

227 768

191 831

79 611 539

62 478 306

67 067 167

Aktywa razem:

Wyszczególnienie

Nota

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

Bilans na dzień

Bilans na dzień

Bilans na dzień

2010-12-31

2009-12-31

2009-01-01

62 057 839

36 618 438

31 568 953

23 413 850

10 077 569

10 077 569

Kapitał podstawowy

14.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne

14.

-

-

-

Kapitał zapasowy z emisji akcji

14.

21 834 429

-

-

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji
połączenia pod wspólna kontrolą

14.

68 091

-

-

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

14.

14 193 907

21 433 580

16 792 197

4 167 569

6 470 481

7 528 581

(1 620 006)

(1 363 192)

(2 887 198)

-

-

57 804

8 741 588

12 873 663

15 521 516

2 784 152

3 408 939

4 024 996

Zysk (strata) netto roku obrotowego
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
Kapitał przypadający udziałom niesprawujacym kontroli

14.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

7.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15.

82 161

383 769

480 412

Kredyty i pożyczki

16.

4 872 084

8 535 762

10 094 842

Inne zobowiązania finansowe

17.

1 003 190

545 193

921 266

8 812 112

12 986 205

19 976 698

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Kredyty i pożyczki

16.

4 046 081

7 934 869

4 784 703

Inne zobowiązania finansowe

17.

722 187

443 542

503 366

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

19.

1 469 717

1 484 010

3 590 712

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

19.

474 499

-

-

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

15.

326 203

408 893

302 925

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

15.

-

288 906

299 606

Pozostałe zobowiązania

19.

1 484 533

2 043 108

9 897 671

Przychody przyszłych okresów

20.

288 892

382 878

597 714

79 611 539

62 478 306

67 067 167

Pasywa razem:
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(wariant kalkulacyjny)
Wyszczególnienie

Nota

RZiS za okres:
01.01.2010 - 31.12.2010

RZiS za okres:
01.01.2009 - 31.12.2009

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

22.

46 992 588

43 021 498

Koszt własny sprzedaży

24.

37 834 767

32 951 960

9 157 821

10 069 537

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY
Koszty sprzedaży

24.

76 267

63 675

Koszty ogólnego zarządu

24.

4 468 990

3 332 251

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

4 612 564

6 673 612

Pozostałe przychody operacyjne

25.

1 495 643

518 689

Pozostałe koszty operacyjne

26.

1 069 579

435 281

5 038 628

6 757 019

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe

27.

444 999

23 781

Koszty finansowe

28.

796 213

885 858

4 687 414

5 894 943

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
Podatek dochodowy

519 845

(575 538)

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

7.

4 167 569

6 470 481

ZYSK (STRATA) NETTO

4 167 569

6 470 481

Inne całkowite dochody

-

-

4 167 569

6 470 481

RZiS za okres:
01.01.2010 - 31.12.2010

RZiS za okres:
01.01.2009 - 31.12.2009

Całkowite dochody ogółem
(wariant porównawczy)
Wyszczególnienie

Nota

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Zmiana stanu produktów

22.
24.

46 992 588
(19 629)

43 021 498
(249 923)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Amortyzacja
Zużycie surowców i materiałów
Usługi obce
Koszt świadczeń pracowniczych
Podatki i opłaty
Pozostałe koszty

24.
24.
24.
24.
24.
24.
24.

9 747 215
8 084 492
5 828 710
9 813 305
931 677
538 157

(90 768)
9 602 219
7 131 491
4 331 084
8 243 092
699 098
440 082

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

24.

7 456 096

6 241 511

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

4 612 563

6 673 612

Pozostałe przychody operacyjne

25.

1 495 643

518 689

Pozostałe koszty operacyjne

26.

1 069 579

435 281

5 038 628

6 757 020

444 999
796 213

23 781
885 858

4 687 414

5 894 943

519 845

(575 538)

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

4 167 569

6 470 481

ZYSK (STRATA) NETTO

4 167 569

6 470 481

Inne całkowite dochody

-

-

4 167 569

6 470 481

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe
Koszty finansowe

27.
28.

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
Podatek dochodowy

7.

Całkowite dochody ogółem
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
Wyszczególnienie

RPP za okres:
01.01.2010 31.12.2010

RPP za okres:
01.01.2009 31.12.2009

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

4 687 414

5 894 943

Korekty razem

8 297 480

8 548 207

Amortyzacja

9 747 215

9 602 219

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

742 576

815 961

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

(74 529)

(30 188)

(1 597 937)

(2 415 323)

(1 297 990)

(580 954)

Zmiana stanu zapasów

(71 351)

(139 013)

Zmiana stanu należności

(26 731)

(506 439)

Zmiana stanu zob. krótkot, z wyjątkiem zobowiązań fin.

(98 369)

(938 144)

(103 495)

(250 773)

(519 845)

575 538

12 984 894

14 443 150

128 828

84 313

(14 190 940)

(14 311 667)

-

(128 599)

(14 062 112)

(14 355 952)

Zmiany w kapitale obrotowym
Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pien.)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

25 394 609

-

72 951

5 671 730

(7 625 417)

(4 080 644)

(655 942)

(514 854)

(4 122 775)

(1 363 192)

(742 256)

(815 961)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

12 321 169

(1 102 922)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

11 243 951

(1 015 724)

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

11 243 951

(1 015 724)

229 638

1 245 363

11 473 589

229 638

196

2 624-

Dywidendy wypłacone
Odsetki zapłacone

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM:
- o ograniczonej możliwości dysponowania
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał
podstawowy

Saldo na dzień 01.01.2010 roku

Kapitał zapasowy
z zysku
zatrzymanego
oraz transakcji
połączenia pod
wspólna kontrolą

Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

10 077 569

Zyski
zatrzymane

26 540 869

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu
Saldo po zmianach

10 077 569

-

Emisja akcji

3 560 180

21 834 429

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał

9 776 101

-

26 540 869

68 091

(8 224 186)

ZZwKW za okres: 01.01.2010 - 31.12.2010

Wypłaty z zysku
Razem transakcje z właścicielami

(5 742 781)
13 336 281

21 834 429

68 091

Zysk netto w okresie:

(13 966 967)
4 167 569

Inne całkowite dochody:
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 31.12.2010 roku

-

-

-

4 167 569

23 413 850

21 834 429

68 091

16 741 470

Kapitał
podstawowy

Saldo na dzień 01.01.2009 roku

Kapitał zapasowy
z zysku
zatrzymanego
oraz transakcji
połączenia pod
wspólna kontrolą

Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wartości
nominalnej

10 077 569

Zyski
zatrzymane

21 433 580

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu
Saldo po zmianach

10 077 569

-

-

21 433 580

ZZwKW za okres: 01.01.2009 - 31.12.2009
Wypłaty z zysku
Razem transakcje z właścicielami

(1 363 192)
-

-

-

Zysk netto w okresie

(1 363 192)
6 470 481

Inne całkowite dochody:
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 31.12.2009 roku

-

-

-

6 470 481

10 077 569

-

-

26 540 869
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DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Rzeczowe aktywa trwałe
Wykaz zabezpieczeń na majątku jednostki zaprezentowano w nocie 36.3.
Stan na dzień

1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów
Budynki i budowle
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
Środki trwałe w budowie
Zaliczki na środki trwałe
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM:

1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w
okresie sprawozdawczym
Wartość bilansowa brutto na początek
okresu
Przyjęcia ze środków trwałych w
budowie
Nabycia bezpośrednie
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży
Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Wartość bilansowa brutto na koniec
okresu
Wartość umorzenia na początek
okresu

Grunty i
prawo
wieczystego
użytkowania

Stan na dzień

31.12.2010
8 215 967
20 292 098
16 999 985
3 025 760
290 418
11 010 104
3 202 400

31.12.2009
5 374 740
23 089 029
18 052 314
2 939 512
379 680
7 074 636
419 680

01.01.2009
4 450 660
27 720 820
20 555 502
2 574 059
322 480
6 004 953
73 770

63 036 733

57 329 591

61 702 243

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i
budowle

Stan na dzień

Środki
transportu

Pozostałe
środki trwałe

Środki
trwałe w
budowie

5 374 740

28 025 572

22 206 468

3 652 544

481 665

7 074 636

2 841 227
-

2 055 020
-

3 030 466
-

850 206
(181 598)

13 573
-

(7 286 499)
11 234 717
-

-

-

(9 914)

-

-

-

8 215 967

30 080 592

25 227 021

4 321 152

495 238

11 022 854

-

4 936 543

4 154 154

713 032

101 986

-

Zwiększenie amortyzacji za okres
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

4 851 951
-

4 076 246
-

687 208
(104 848)

102 834
-

-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

-

(3 365)

-

-

-

Wartość umorzenia na koniec okresu
Wartość odpisów aktualizujących na
początek okresu

-

9 788 494

8 227 036

1 295 391

204 820

-

-

-

-

-

-

-

Utworzenie odpisu
Wartość odpisów aktualizujących na
koniec okresu

-

-

-

-

-

12 750

-

-

-

-

-

12 750

8 215 967

20 292 098

16 999 985

3 025 760

290 418

11 010 104

Wartość netto na koniec okresu
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Grunty i
1.3 - Rzeczowe aktywa trwałe w
prawo
poprzednim okresie sprawozdawczym wieczystego
użytkowania
Wartość bilansowa brutto na początek
okresu
4 450 660
Przyjęcia ze środków trwałych w
budowie
924 080
Nabycia bezpośrednie
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży
Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Wartość bilansowa brutto na koniec
okresu
Wartość umorzenia na początek
okresu

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i
budowle

Środki
transportu

Pozostałe
środki trwałe

Środki
trwałe w
budowie

27 773 971

20 784 696

2 639 301

325 080

6 004 953

251 601
-

1 137 585
290 513
-

982 287
87 956
(57 000)

156 586
-

(3 413 054)
4 482 738
-

-

-

(6 326)

-

-

-

5 374 740

28 025 572

22 206 468

3 652 544

481 665

7 074 636

-

53 152

229 194

65 242

2 600

-

Zwiększenie amortyzacji za okres
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

4 883 392
-

3 931 286
-

665 351
(17 561)

99 386
-

-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

-

(6 326)

-

-

-

Wartość umorzenia na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu

-

4 936 543

4 154 154

713 032

101 986

-

5 374 740

23 089 029

18 052 314

2 939 512

379 680

7 074 636

Nieruchomości inwestycyjne
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku nieruchomości inwestycyjnych (noty nr 2).
Wartość firmy i pozostałe wartości niematerialne
Na dzień przejęcia kontroli nad spółką zależną (31 grudnia 2008 roku), Mo-BRUK S.A. zgodnie z MSSF3 (z 2004 roku) w
brzmieniu z końca 2008 roku (Dz.UrzUEL.2008.339.3) ujęła wartość firmy przejętą w ramach połączenia jednostek
gospodarczych jako składnik aktywów; oraz początkowo wyceniła wartość firmy według jej ceny nabycia, stanowiącej
nadwyżkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto
możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań. Spółka przyjęła, że wartość księgowa przejętych aktywów netto jest
ich wartością godziwą, a okoliczności występujące do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie wskazują, aby
wystąpiły w tej kwestii istotne odchylenia. Cena nabycia udziałów wyniosła 1.500.000 zł, nabyty udział we własności wynosił
92,74%, co stanowiło równowartość 738.447,64 zł aktywów netto jednostki zależnej.
Wartość firmy nabytej w transakcji połączenia jednostek gospodarczych odpowiadała zapłacie dokonanej przez stronę
przejmującą w zamian za oczekiwane przyszłe korzyści ekonomiczne z aktywów, które nie mogły być pojedynczo
zidentyfikowane oraz odrębnie ujęte. Nabycie jednostki zależnej obejmowało więcej niż jedną transakcję wymiany, i
nastąpiło etapami w drodze kolejnych zakupów udziałów. Jednostka dominująca rozpatrzyła każdą transakcję wymiany
osobno, wykorzystując informacje na temat kosztu transakcji i wartości godziwej na dzień każdej transakcji wymiany w celu
ustalenia kwoty ewentualnej wartości firmy związanej z transakcją. W wyniku tego na początku 2009 roku po dokonaniu
zapłaty 128.599 zł. za pozostałą część udziału we własności spółki Raf-Ekologia Sp. z o.o. rozpoznano dodatkową wartość
firmy w kwocie 70.795 zł.
3.1 - Wartości niematerialne

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Wartość firmy
Pozostałe wartości niematerialne

832 348
83 168

832 348
107 931

761 552
1 000

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RAZEM:

915 516

940 278

762 552
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3.2 - Wartości niematerialne w okresie
sprawozdawczym

Pozostałe
wartości
niematerialne i
prawne

Wartość firmy

Wartość bilansowa brutto na początek okresu

832 348

162 141

-

4 213

832 348

166 353

Wartość umorzenia na początek okresu

-

54 210

Zwiększenie amortyzacji za okres

-

28 975

Wartość umorzenia na koniec okresu

-

83 185

832 348

83 168

Nabycie
Wartość bilansowa brutto na koniec okresu

Wartość netto na koniec okresu

3.3 - Wartości niematerialne w poprzednim okresie
sprawozdawczym

Pozostałe
wartości
niematerialne i
prawne

Wartość firmy

Wartość bilansowa brutto na początek okresu

761 552

32 405

-

129 736

Nabycie
Zwiększenie wartości firmy z tytułu nabycia udziałów

70 795

Wartość bilansowa brutto na koniec okresu

832 348

162 141

Wartość umorzenia na początek okresu

-

31 405

Zwiększenie amortyzacji za okres

-

22 805

Wartość umorzenia na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu

3.4 Wartość firmy przejęta w ramach
połączenia jednostek gospodarczych

Stan na dzień
31.12.2010

-

54 210

832 348

107 931

Stan na dzień
31.12.2009

Raf-Ekologia Sp. z o.o.

832 348

3.5 Zmiany wartości firmy w okresie

Stan na dzień
31.12.2010

832 348

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2010 r.

832 348

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2010 r.

832 348

Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2009 r.

761 552

Zwiększenie stanu z tytułu przejęcia jednostki

Stan na dzień
01.01.2009

70 795

Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2009 r.

832 348

Akcje i udziały
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku akcji oraz udziałów, (noty nr 4)
Należności długoterminowe
Należności długoterminowe występowały tylko w 2010 roku i prezentowały się następująco
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761 552

5.1 - Należności
długoterminowe
Specyfikacja

31.12.2010
Odpisy
aktualizujące

Wartość

Należności wymagalne w ciągu
2 lat od dnia bilansowego

4 218

Wartość
bilansowa
-

4 218

RAZEM NALEŻNOŚCI
DŁUGOTERMINOWE:

4 218

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku pozostałych długoterminowych aktywów finansowych, (noty
nr 6).
Podatek dochodowy odroczony i bieżący
Analizując poniższe noty należy pamiętać, że Spółka dominująca w okresie do 31 maja 2010 r. prowadziła działalność
gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki i nie była podatnikiem podatku dochodowego. Zarząd
Spółki Dominującej uznał ponadto, iż dla celów jasności i porównywalności danych słuszne będzie ujęcie podatku
odroczonego od środków trwałych przeszacowanych w Spółce Dominującej na potrzeby przekształcenia sprawozdania na
MSSF.

7.1 - Podatek dochodowy

Za okres
zakończony

Za okres
zakończony

31.12.2010

31.12.2009

Bieżący podatek dochodowy

1 176 655

4 041

Odroczony podatek dochodowy

(656 810)

(579 579)

519 845

(575 538)

RAZEM PODATEK DOCHODOWY

7.1.1 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym
według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM
Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)
Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania
(specyfikacja)
Dotyczących przychodów (-)

Za okres
zakończony

Za okres
zakończony

31.12.2010

31.12.2009

4 687 414

5 894 943

890 609

1 120 039

(360 656)

(1 733 500)

-

-

różnice kursowe

(126)

rozwiązane odpisy aktualizujące

(754)

rozwiązane rezerwy

(23 785)

dotacja

(10 417)

(725)

niezrealizowane różnice kursowe
naliczone odsetki
zwrot nieopłaconych odsetek budżetowych

(9)

(56)

PFRON

7 554

7 049

odpisy na należności

6 901

Dotyczących kosztów (+)

nie przekazany odpis na ZFŚS

387

odsetki leasingowe
darowizny
opłaty karne na rzecz budżetu
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1 344

627

18

1

odsetki do zapłaty

1

amortyzacja środków trwałych częściowo sfinansowanych z dotacji

10 417

amortyzacja samochodu Subaru Forester

700

kary i inne

4 006

podatek od nieruchomości

4 762

koszty Rady Nadzorczej, reprezentacja

2 082

koszty związków zawodowych

602

210

24 631

2 782

(389 095)

(1 743 261)

(10 107)

37 922

270

1 686

4

148

inne
podatek dochodowy w okresie funkcjonowania Spółki Dominującej jako spółki
komandytowej
Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego
podatku dochodowego
utworzone odpisy aktualizujące
różnice kursowe
niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS

409

opłaty leasingowe

(11 376)

pozostałe

(6 968)

(426)

amortyzacja

(415)

inne

9 858

6 919

(1 480)

29 186

519 845

(575 539)

0,11

(0,10)

Nieujęte aktywa na odroczony podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym
Efektywna stopa opodatkowania

7.1.2 - Odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu ODPD
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Wycena kredytów i pożyczek

Stan na dzień
2010-12-31

Stan na dzień
2009-12-31

Wpływ na wynik
2010-12-31

Wpływ na wynik
2009-12-31

Wartość

Wartość

Wartość

Wartość

54 189

51 226

2 963

(29 263)

-

-

-

(2 050)

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i ZUS

29 060

-

29 060

(5 165)

AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:

83 249

51 226

32 023

(36 478)

Rezerwa z tytułu ODPD
Wycena środków trwałych zgodnie z MSSF
Środki trwałe w leasingu
Różnice kursowe od należności
Należności zarachowane statystycznie
Opłata z tytułu leasingu operacyjnego
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:

Wartość

Wartość

Wartość

Wartość

2 748 544

3 408 939

660 395

614 347

26 175

-

(26 175)

-

8 510

-

(8 510)

-

923

-

(923)

-

-

-

-

1 710

2 784 152

3 408 939

624 787

616 057

Pozostałe aktywa trwałe
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku pozostałych aktywów, (noty nr 8).
Zapasy
Wykaz zabezpieczeń na majątku jednostki zaprezentowano w nocie 36.3.
Ze względu na charakter głównego przedmiotu działalności jednostki tj. gospodarkę odpadami, zapasy w istotnej części nie
podlegają tradycyjnym przesłankom do dokonania odpisu aktualizującego, jak okres zalegania, czy wartość poniżej możliwej
do uzyskania ceny sprzedaży netto. W prezentowanych okresach nie wystąpiła konieczność dokonania aktualizacji wartości
zapasów, a ich specyfikacja prezentowała się następująco:
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9.1 - Zapasy

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Wartość
bilansowa

Wartość
bilansowa

Wartość
bilansowa

Towary

234 266
285 323
244 892

153 089
271 431
268 610

158 937
160 115
235 064

RAZEM ZAPASY:

764 481

693 130

554 117

Materiały
Półprodukty i produkcja w toku
Wyroby gotowe
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Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
31.12.2010
10.1 - Należności

Wartość
bilansowa

Wartość

01.01.2009

Odpisy
aktualizujące

Wartość
bilansowa

Odpisy
aktualizujące

Wartość

Wartość
bilansowa

2 681 566

109 630

2 571 935

2 658 784

124 647

2 534 137

1 996 105

52 703

1 943 401

-

-

-

17 211

-

17 211

58 229

-

58 229

360 029

-

360 029

309 285

-

309 285

456 104

-

456 104

130 440

-

130 440

146 041

-

146 041

61 126

-

65 622

3 172 036

109 630

3 062 405

3 131 321

124 647

3 006 674

2 571 563

52 703

2 523 356

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

Pozostałe należności
RAZEM NALEŻNOŚCI:

10.2 - Odpisy aktualizujące należności

Odpisy
aktualizujące

Wartość

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku
dochodowego
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł
i ubezpieczeń społecznych

31.12.2009

Odpisy na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie
ODPISY NA KONIEC OKRESU:
10.3 - Należności na 31.12.2010 (netto) - struktura
przeterminowania po pomniejszeniu o odpis
aktualizujący
Należności z tytułu dostaw i usług

124 647
57 899
16 187

52 703
108 329
36 385

56 729

-

109 630

124 647

Bieżące

2 191 369

Do 1 miesiąca

238 551

Od 1 do 3
miesięcy
106 475

Od 3 do 6
miesięcy
35 131

Od 6 miesięcy do
1 roku
366

Powyżej roku

Razem

44

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

2 571 935
-

Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych

360 029

360 029

Pozostałe należności

130 440

130 440

Razem

2 681 838

238 551

106 475
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35 131

366

44

3 062 405

10.4 - Należności na 31.12.2009 (netto) - struktura
przeterminowania po pomniejszeniu o odpis
aktualizujący
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Pozostałe należności
Razem
10.5 - Należności na 1.01.2009 (netto) - struktura
przeterminowania po pomniejszeniu o odpis
aktualizujący
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Pozostałe należności
Razem

Bieżące

Od 1 do 3
miesięcy

Do 1 miesiąca

2 037 055

418 829

Od 3 do 6
miesięcy

Należności z tytułu dostaw i usług

Razem

Razem
2 534 137

17 211

17 211

309 285

309 285

146 041

146 041

2 509 592

Bieżące

418 829

78 253

-

Od 1 do 3
miesięcy

Do 1 miesiąca

Od 3 do 6
miesięcy

-

Od 6 miesięcy do
1 roku

-

3 006 674

Powyżej roku

Razem

1 649 282

221 124

72 996

-

-

-

1 943 401

58 229

-

-

-

-

-

58 229

456 104

-

-

-

-

-

456 104

65 622

-

-

-

-

-

65 622

2 229 236

221 124

72 996

-

-

-

2 523 356

do 12 m-cy od dnia
bilansowego

31.12.2009

powyżej 12 m-cy od
dnia bilansowego

do 12 m-cy od dnia
bilansowego

2 571 935

01.01.2009

powyżej 12 m-cy od
dnia bilansowego

do 12 m-cy od dnia
bilansowego

2 534 137

1 947 897

17 211

58 229

360 029

309 285

456 104

130 440

146 041

61 126

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń
społecznych
Pozostałe należności

Powyżej roku

78 253

31.12.2010
10.6 Należności wg terminów płatności

Od 6 miesięcy do
1 roku

3 062 405

-

3 006 674

Grupa nie posiada w swoich aktywach należności wyrażonych w walutach obcych.
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-

2 523 356

powyżej 12 m-cy od
dnia bilansowego

-

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych, (noty
nr 11).
Środki pieniężne
12.1 - Środki pieniężne

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

31.12.2009

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Środki pieniężne w drodze

86 661
5 678
-

99 772
129 867
-

60 954
180 301
4 108

Lokaty do 3 miesięcy

11 381 250

-

1 000 000

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:

11 473 589

229 638

1 245 363

Rozliczenia międzyokresowe aktywne
13.1 - Rozliczenia międzyokresowe aktywne

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Polisy ubezpieczeniowe i gwarancje
Koszty energii
Prenumerata prasy
Materiały reklamowe
Dostęp do Internetu

128 752
97 755
530
6 390
925

Pozostałe
RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:

87 063
103 819

87 324
55 794

2 188
1 110

2 608
223

36 995

33 587

45 883

271 348

227 768

191 831

Kapitał własny
Analizując poniższe noty należy pamiętać, że Spółka dominująca w okresie do 31 maja 2010r prowadziła działalność
gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki i w związku z tym nie emitowała akcji. Po przekształceniu
w spółkę akcyjną struktura akcji prezentowała się następująco:

14.1 - Kapitał własny

Ilość wyemitowanych akcji
na dzień
31.12.2010

akcje imienne, uprzywilejowane seria A
akcje imienne seria B

714 732
1 270 635

akcje na okaziciela seria C

356 018

Razem:

14.2 - Najwięksi akcjonariusze
Józef Mokrzycki
Elżbieta Mokrzycka
Wiktor Mokrzycki
Anna Mokrzycka
Tobiasz Mokrzycki
Union Investment TFI S.A.
Pozostali
Razem:

2 341 385,00

Liczba akcji
714 732
377 220
297 805
297 805
297 805
164 316

Liczba głosów
1 429 464
377 220
297 805
297 805
297 805
164 316

Wartość
nominalne akcji
7 147 320
3 772 200
2 978 050
2 978 050
2 978 050
1 643 160

Udział w kapitale
podstawowym
31%
16%
13%
13%
13%
7%

191 702

191 702

1 917 020

8%

2 341 385

3 056 117

23 413 850

100,00%
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14.3 - Kapitał akcyjny*

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Kapitał podstawowy

23 413 850

10 077 569

10 077 569

Nadwyżka ze sprzedaży akcji (agio) wykazywana jako kapitał zapasowy

21 834 429

-

-

Razem

45 248 279

10 077 569

10 077 569

*W okresach porównawczych kapitał podstawowy stanowiły wkłady Wspólników Spółki Komandytowej

14.4 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) na dzień 31.12.2010 r.
Wyszczególnienie

w tys. zł

Seria / emisja

A

B

C

Razem

Rodzaj akcji
imienne, uprzywilejowane imienne
na okaziciela
Rodzaj uprzywilejowania akcji
podwójna liczba głosów
Rodzaj ograniczenia praw do akcji
Liczba akcji
714 732
1 270 635
356 018
Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej
7 147 320
12 706 350
3 560 180
aport (wniesienie
aport (wniesienie
przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa - spółki spółki
Sposób pokrycia kapitału
komandytowej)
komandytowej)
wpłata pieniężna
Rejestracja zmiany w statucie
01-06-2010
01-06-2010
22-07-2010

14.5 -Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego

2 341 385
23 413 850

-

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia
Podział zysku za lata 2008 i 2009
Zmniejszenia

8 224 186
8 224 186
8 156 095

-

-

Wniesienie kapitałów spółki Komandytowej do Akcyjnej

8 156 095

-

-

68 091

-

-

Stan na koniec roku obrotowego

14.11 - Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
Stan na początek roku obrotowego
Wpływ zmian zasad rachunkowości
Korekty błędów
Przekształcony bilans otwarcia
Dopłaty do kapitału
Odpisy z zysku
Przekazanie na kapitał zapasowy
Stan na koniec roku obrotowego

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

26 540 869

21 433 580

20 922 626

26 540 869

21 433 580

20 922 626
(4 130 429)

21 433 580

16 792 197

(4 122 775)
(8 224 186)
14 193 907

14.7 - Kapitał przypadający udziałom niesprawujacym kontroli

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia
Nabycie większości udziałów w Spółce Raf-Ekologia
Zmniejszenia
Nabycie pozostałych udziałów w Spółce Raf-Ekologia

-

Stan na koniec roku obrotowego

-
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57 804

57 804

(57 804)

-

-

57 804

14.8 - Proponowany podział wyniku finansowego

Wartość

Zysk netto na koniec roku obrotowego

4 167 568,53

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

(1 620 006)

Przeznaczenie na kapitał zapasowy

(2 547 563)

Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec roku obrotowego

14 193 907,13

Przeznaczenie na kapitał zapasowy

(14 193 907)

Rezerwy
15.1 - Rezerwy długoterminowe

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Długoterminowe
Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze

82 161

383 769

480 412

RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE:
Krótkoterminowe
Rezerwy na odprawy emerytalne i inne świadczenia pracownicze

82 161

383 769

480 412

326 203

408 893

302 925

-

288 906

299 606

326 203

697 799

602 531

Pozostałe rezerwy
RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE

15.2 - Rezerwy długoterminowe - zmiany
stanu
Wartość rezerwy na początek okresu
sprawozdawczego
Utworzenie
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Wartość rezerwy na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość rezerwy na początek
poprzedniego okresu sprawozdawczego
Utworzenie
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Wartość rezerwy na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Świadczenia
pracownicze

Pozostałe

383 769

-

-

-

(301 608)

-

82 161

-

480 412

-

7 280
-

-

(103 923)

-

383 769

-
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15.3 - Rezerwy krótkoterminowe - zmiany
stanu
Wartość rezerwy na początek okresu
sprawozdawczego

Świadczenia
pracownicze

Pozostałe

408 893

288 906

-

(288 906)

(82 690)

-

326 203

-

302 925

299 606

Utworzenie
Wykorzystanie

199 676
(66 530)

(10 700)

Rozwiązanie

(27 177)

-

Wartość rezerwy na koniec poprzedniego
okresu sprawozdawczego

408 893

288 906

Utworzenie
Wykorzystanie
Rozwiązanie
Wartość rezerwy na koniec okresu
sprawozdawczego
Wartość rezerwy na początek
poprzedniego okresu sprawozdawczego

15.4 Rezerwa na świadczenia
pracownicze

Rezerwa na
odprawy
emerytalne

Rezerwa na
na
niewykorzystane
urlopy

Rezerwa na
nagrody
jubileuszowe

Stan rezerw na dzień 01.01.2010 roku
Zwiększenia rezerw
Zmniejszenia rezerw (-)
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane (-)
Rezerwy rozwiązane (-)
Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na dzień 31.12.2010 roku

239 096

214 629

338 937

156 935

214 629

12 734

82 161

-

326 203

Stan rezerw na dzień 01.01.2009 roku
Zwiększenia rezerw
Zmniejszenia rezerw (-)
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzystane (-)
Rezerwy rozwiązane (-)

270848

266848

245640,62

9 736
14311,46
27176,54

93296,58
52219

Razem

792 662
384 298
408 364
783 337
103 033
66 530
27 177

Pozostałe zmiany stanu rezerw
Stan rezerw na dzień 31.12.2009 roku

239 096

214 629

338 937

792 662

W roku 2010 Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. zlikwidowała prawo do nagród jubileuszowych dla pracowników.
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Kredyty i pożyczki otrzymane
16.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego
Długoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe
Krótkoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe
16.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

Wartość kredytu

Saldo

Waluta

Stopa procentowa

Data spłaty

2 500 000,00
5 000 000,00
7 553 000,00

458 337 PLN
1 001 600 PLN
2 268 000 PLN

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%
WIBOR 3m + 0,85 pp
WIBOR 3m + 1,75 pp

do 30.11.2012
do 31.12.2012
do 30.06.2013

2 288 295,00
17 341 295

1 144 147 PLN
4 872 084

WIBOR 3m + 4,5 pp

do 31.12.2013

2 500 000,00
5 000 000,00
7 553 000,00
2 288 295,00
3 300 000,00

500 004
999 600
1 512 000
572 074
-

600 000,00
21 241 295

Wartość kredytu

-

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

462 403 PLN
4 046 081

Saldo

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%
WIBOR 3m + 0,85 pp
WIBOR 3m + 1,75 pp
WIBOR 3m + 4,5 pp
WIBOR 1m + 3,5 pp

do 30.11.2012
do 31.12.2012
do 30.06.2013
do 31.12.2013
do 28.03.2011

WIBOR 1M + 2,7 pp

do 30.04.2011

-

-

Waluta

Stopa procentowa

-

Data spłaty

Długoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

2 500 000,00
1 600 000,00
5 000 000,00
7 553 000,00

958 341
80 000
2 001 200
3 780 000

PLN
PLN
PLN
PLN

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe

2 288 295,00
18 941 295

1 716 221 PLN
8 535 762

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%
WIBOR 1m + 2,8 pp
WIBOR 3m + 0,85 pp
WIBOR 3m + 1,75 pp

do 30.11.2012
do 31.12.2010
do 31.12.2012
do 30.06.2013

WIBOR 3m + 4,5 pp
-
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do 31.12.2013
-

-

Krótkoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe

16.3 - Kredyty i pożyczki na początek poprzedniego okresu
sprawozdawczego

2 500 000,00
1 600 000,00
5 000 000,00
7 553 000,00
2 288 295,00
216 000,00
2 800 000,00
3 300 000,00
600 000,00
25 857 295

Wartość kredytu

500 004
320 000
999 600
1 512 000
572 074
7 260
360 000
3 274 480

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

389 451 PLN
7 934 869

Saldo

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%
WIBOR 1m + 2,8 pp
WIBOR 3m + 0,85 pp
WIBOR 3m + 1,75 pp
WIBOR 3m + 4,5 pp
WIBOR 3m + 2,5 pp
WIBOR 3m + 2,8 pp
WIBOR 1m + 3,5 pp

do 30.11.2012
do 31.12.2010
do 31.12.2012
do 30.06.2013
do 31.12.2013
do 31.03.2010
do 31.12.2010
do 28.03.2011

WIBOR 1m + 2,7 pp

do 30.04.2011

-

-

Waluta

Stopa procentowa

-

Data spłaty

Długoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

2 500 000,00
1 600 000,00
5 000 000,00
7 553 000,00
216 000,00

Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny

2 800 000,00

Razem kredyty i pożyczki długoterminowe
Krótkoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny

1 458 345
400 000
3 000 800
4 868 437
7 260

360 000 PLN

19 669 000

10 094 842

2 500 000,00
1 600 000,00
5 000 000,00
7 553 000,00
216 000,00
2 800 000,00

500 004
320 000
999 600
1 512 000
29 040
720 000

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy

900 000,00

kontrola zgodności

20569 000

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

do 30.11.2012
do 31.12.2010
do 31.12.2012
do 30.06.2013
do 31.03.2010

WIBOR 3m + 2,8 pp

do 31.12.2010

PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN

704 059 PLN
4 784 703

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%
WIBOR 1m + 2,8 pp
WIBOR 3m + 0,85 pp
WIBOR 3m + 1,75 pp
WIBOR 3m + 2,5 pp
-

-

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie mniejsze niż 5%
WIBOR 1m + 2,8 pp
WIBOR 3m + 0,85 pp
WIBOR 3m + 1,75 pp
WIBOR 3m + 2,5 pp
WIBOR 3m + 2,8 pp

do 30.11.2012
do 31.12.2010
do 31.12.2012
do 30.06.2013
do 31.03.2010
do 31.12.2010

WIBOR 1m + 3,5 pp

do 28.03.2011

-
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-

16.4 - Kredyty i pożyczki - dodatkowe
informacje

Stan na dzień
31.12.2010

Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Jednostki
na podstawie zawartych umów
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie obrotowy
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy

Stan na dzień
31.12.2009

Stan na dzień
01.01.2009

3 300 000

25 520

195 941

137 597

210 549

-

16.5 - Umowne terminy wymagalności kredytów i pożyczek na
31.12.2010*
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

Do 1 miesiąca

Od 3 misięcy do 1 roku

Od 1 roku do 5 lat

Razem

41 667
83 300
126 000
47 673

83 334
166 600
252 000
95 346

375 003
749 700
1 134 000
429 055

458 337
1 001 600
2 268 000
1 144 147

958 341
2 001 200
3 780 000
1 716 221

-

-

462 403

-

462 403

298 640

597 280

3 150 161

4 872 084

8 918 165

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy
Razem

Od 1 - 3 miesięcy

*W nocie zaprezentowano wymagalność kapitału, bez odsetek ze względu na zmienną stopę oprocentowania
16.6 - Umowne terminy wymagalności kredytów i pożyczek na
31.12.2009*
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy
Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy
Razem

Do 1 miesiąca

Od 1 - 3 miesięcy

Od 3 misięcy do 1 roku

Od 1 roku do 5 lat

Razem

41 667
83 300
126 000
42 673
2 420
45 000
-

83 334
80 000
166 600
252 000
95 346
4 840
90 000
3 274 480

375 003
320 000
749 700
1 134 000
434 055
225 000
-

958 341
2 001 200
3 780 000
1 716 221
-

1 458 345
400 000
3 000 800
5 292 000
2 288 295
7 260
360 000
3 274 480

-

-

389 451

-

389 451

341 060

4 046 599

3 627 210

8 455 762

16 470 631

*W nocie zaprezentowano wymagalność kapitału, bez odsetek ze względu na zmienną stopę oprocentowania
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16.7 - Umowne terminy wymagalności kredytów i pożyczek na
1.01.2009*

Do 1 miesiąca

Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny
Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy

Od 1 - 3 miesięcy

41 667
83 300
126 000
2 420
60 000

83 334
80 000
166 600
252 000
4 840
120 000

Od 3 misięcy do 1 roku
375 003
240 000
749 700
1 134 000
21 780
540 000
704 059

Od 1 roku do 5 lat
1 458 345
400 000
3 000 800
4 868 437
7 260
360 000

Razem
1 958 349
720 000
4 000 400
6 380 437
36 300
1 080 000
704 059
-

Razem

313 387

706 774

3 764 542

10 094 842

14 879 545

*W nocie zaprezentowano wymagalność kapitału, bez odsetek ze względu na zmienną stopę oprocentowania
Pozostałe zobowiązania finansowe
17.1 - Inne zobowiązania finansowe

Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2010
31.12.2009
01.01.2009

Długoterminowe

1 003 190

545 193

921 266

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

1 003 190

545 193

921 266

Krótkoterminowe

722 187

443 542

503 366

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

722 187

443 542

503 366

17.2 - Umowne terminy wymagalności zobowiązań finansowych
na 31.12.2010*

Do 1 miesiąca

Od 1 - 3 miesięcy

Od 3 misięcy do 1 roku

Od 1 roku do 5 lat

Razem

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

136 786

126 852

548 308

1 063 528

1 875 474

Razem

136 786

126 852

548 308

1 063 528

1 875 474

*Nota prezentuje terminy płatności rat leasingowych, łącznie z odsetkami, wynikające z harmonogramów. Analizując powyższą notę należy jednak uwzględnić, że stopa oprocentowania
leasingów jest zmienna, tak więc realne płatności w przyszłych okresach mogą się różnić.
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17.3 - Umowne terminy wymagalności zobowiązań finansowych
na 31.12.2009*

Do 1 miesiąca

Od 1 - 3 miesięcy

Od 3 misięcy do 1 roku

Od 1 roku do 5 lat

Razem

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

43 898

87 796

366 062

576 034

1 073 790

Razem

43 898

87 796

366 062

576 034

1 073 790

*Nota prezentuje terminy płatności rat leasingowych, łącznie z odsetkami, wynikające z harmonogramów. Analizując powyższą notę należy jednak uwzględnić, że stopa oprocentowania
leasingów jest zmienna, tak więc realne płatności w przyszłych okresach mogą się różnić.
17.4 - Umowne terminy wymagalności zobowiązań finansowych
na 1.01.2009*

Do 1 miesiąca

Od 1 - 3 miesięcy

Od 3 misięcy do 1 roku

Od 1 roku do 5 lat

Razem

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego

64 687

96 610

438 569

975 496

1 575 363

Razem

64 687

96 610

438 569

975 496

1 575 363

*Nota prezentuje terminy płatności rat leasingowych, łącznie z odsetkami, wynikające z harmonogramów. Analizując powyższą notę należy jednak uwzględnić, że stopa oprocentowania
leasingów jest zmienna, tak więc realne płatności w przyszłych okresach mogą się różnić.

17.5 Specyfikacja umów leasingowych na dzień 31.12.2010
Ciągnik siodłowy IVECO
Samochód ciężarowy MAN
Maszyna do robót ziemnych Fuchs
Naczepa Bodex
Hammel rozdrabniacz wstępny
Kamaz
Samochód Lexus
Ciągnik siodłowy MAN
Ciągnik siodłowy MAN
Volvo FE z cysterną

Data zawarcia umowy
2008-01-31
2008-03-28
2008-03-28
2009-08-24
2010-11-29
2008-04-02
2010-05-21
2008-07-29
2008-10-31
2010-07-01
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Czas trwania umowy
2008-2011
2008-2011
2008-2012
2009-2012
2010-2014
2008-2012
2010-2014
2008-2012
2008-2012
2010-2013

Termin zakończenia umowy
styczeń 2011
marzec 2011
marzec 2012
lipiec 2012
listopad 2014
marzec 2012
kwiecień 2014
lipiec 2012
lipiec 2012
lipiec 2013

Pozostałe zobowiązania długoterminowe
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoich zobowiązaniach pozostałych zobowiązań długoterminowych, (noty nr 18).
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
19.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe
zobowiązania krótkoterminowe

Stan na dzień

Stan na dzień

Stan na dzień

31.12.2010

31.12.2009

01.01.2009

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społ.

1 469 717
474 499
500 766
873 579

1 484 010
417 747
714 761

3 590 712
263 041
543 616

110 188

910 599

9 091 015

3 428 749

3 527 118

13 488 383

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:
19.2- Zobowiązania na dzień 31.12.2010 - struktura
wiekowa
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Bieżące

Do 1 miesiąca

Od 3 miesięcy
do 1 roku

Od 1 - 3 miesięcy

Od 1 roku do 5 lat

Razem

1 457 980

11 731

-

7

-

1 469 717

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

474 499

-

-

-

-

474 499

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych

500 766

-

-

-

-

500 766

873 579

-

-

-

-

873 579

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania

110 188

-

-

-

-

110 188

3 417 011

11 731

-

7

-

3 428 749

Razem
19.3- Zobowiązania na dzień 31.12.2009 - struktura
wiekowa
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania
Razem

Bieżące

Do 1 miesiąca

Od 3 miesięcy
do 1 roku

Od 1 - 3 miesięcy

Od 1 roku do 5 lat

Razem

1 394 337
417 747

88 634
-

658
-

381
-

-

1 484 010
417 747

714 761

-

-

-

-

714 761

910 599

-

-

-

-

910 599

3 437 445

88 634

658

381

-

3 527 118
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19.4- Zobowiązania na dzień 1.01.2009 - struktura
wiekowa
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania
Razem

Bieżące

Do 1 miesiąca

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Od 1 roku do 5 lat

Razem

3 179 486

410 811

415

-

-

3 590 712

263 041

-

-

-

-

263 041

543 616

-

-

-

-

543 616

9 091 015

-

-

-

-

9 091 015

13 077 158

410 811

415

-

-

13 488 383

31.12.2010
19.5 Zobowiązania wg terminów płatności

Od 3 miesięcy
do 1 roku

Od 1 - 3 miesięcy

do 12 m-cy od dnia
bilansowego

31.12.2009

powyżej 12 m-cy od
dnia bilansowego

do 12 m-cy od dnia
bilansowego

01.01.2009

powyżej 12 m-cy od
dnia bilansowego

do 12 m-cy od dnia
bilansowego

powyżej 12 m-cy od
dnia bilansowego

1 469 717

1 484 010

3 590 712

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

474 499

-

-

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych

500 766

417 747

263 041

873 579

714 761

543 616

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania

110 188

910 599

9 091 015

Razem

3 428 749

-

3 527 118
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-

13 488 383

-

Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. działa przede wszystkim w Polsce i rozlicza się w walucie polskiej. Jedynie w 2010 roku
wystąpiły nieistotne zobowiązania wyrażone w EUR.
19.6 Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe należności
struktura walutowa

31.12.2010
w walucie

w zł po
przeliczeniu

EUR

1513,41

5994,2

razem

1513,41

5 994

Przychody przyszłych okresów
Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. rozlicza w czasie głównie dotacje do środków trwałych.
Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
31.12.2010
31.12.2009
01.01.2009

20.1 - Przychody przyszłych okresów
Dotacje

288 892

382 878

581 844

-

-

15 870

288 892

382 878

597 714

Inne przychody przyszłych okresów
RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku aktywów przeznaczonych do sprzedaży i nie rozpoznała
działalności zaniechanej, (noty nr 21).
Przychody ze sprzedaży
22.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)

Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów

2 266 322
36 206 401
8 336 731

2 889 264
32 913 471
7 124 322

Przychody ze sprzedaży materiałów

183 133

94 440

46 992 588

43 021 498

RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Segmenty operacyjne
Grupa wyodrębniła segmenty operacyjne zgodnie z MSSF 8 w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, z
tytułu których segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody. Są to: gospodarka odpadami (przyjmowanie i
przetwarzanie oraz utylizacja odpadów organicznych i nieorganicznych (również przemysłowych i medycznych); usługi
budowlane (głównie budowa dróg i placów betonowych); oraz stacje paliw (włączając usługi serwisowe i diagnostyczne).
Pośrednio, również należy przyznać, iż każde z produktów i usług posiada osobną grupę odbiorców. Dla każdego segmentu
jednostka prowadzi osobną ewidencję analityczną w księgach rachunkowych, jednak polityka rachunkowości, a szczególnie
zasady pomiaru zysku lub straty segmentu, aktywów i zobowiązań segmentu dla każdego segmentu sprawozdawczego są
podobne.
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Wewnątrz swojej działalności Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. wyodrębniła następujące segmenty. Wartym zaznaczenia jest, że działalności Spółki Zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. została w
całości zaliczona do segmentu „Gospodarka odpadami”.
Segmenty

23.1. - Segmenty operacyjne - 01.01.2010 - 31.12.2010

Gospodarka odpadami

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2010 - 31.12.2010
Przychody ogółem
Sprzedaż na zewnątrz
Sprzedaż między segmentami
Koszty segmentu (-)
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek (-)
Inne przychody
Inne koszty (-)
Podatek dochodowy*
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności
kontynuowanej i zaniechanej

Usługi budowlane

Stacje paliw

Pozostałe

Ogółem

32 589 853
31 674 254

6 235 698
6 235 698

8 774 089
8 774 089

1 333 590
308 546

25 397 667

6 293 685

8 545 866

4 008 596
444 999
49 605
580 044
205 810
519 845

48 933 230
46 992 588
44 245 815
444 999
796 213
1 495 643
1 069 579
519 845

7 192 185

(57 986)

228 222

(3 194 852)

4 167 569

7 942 565
25 975

1 153 905

167 839

453 931
3 000
(19 629)

9 718 240
28 975
(19 629)

53 322 538
6 817 853
6 817 853
12 256 444

5 420 672

3 797 879

437 583

415 158

17 070 451
256 783
256 783
4 444 515

79 611 540
7 074 636
7 074 636
17 553 700

746 607
915 598
863 768

Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym kontroli
Inne informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Pozostałe koszty niepieniężne
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.2010 - 31.12.2010
Aktywa segmentu sprawozdawczego
Nakłady inwestycyjne
- rzeczowe aktywa trwałe
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego
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Segmenty
23.2 - Segmenty operacyjne - 01.01.2009 - 31.12.2009

Gospodarka odpadami

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2009 - 31.12.2009
Przychody ogółem
Sprzedaż na zewnątrz
Sprzedaż między segmentami
Koszty segmentu (-)
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek (-)
Inne przychody
Inne koszty (-)
Wynik działalności zaniechanej/sprzedanej
Podatek dochodowy*
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z działalności
kontynuowanej i zaniechanej

Usługi budowlane

Stacje paliw

Pozostałe

31 605 334
31 605 334

3 753 449
3 753 449

7 521 421
7 521 421

683 764
141 294

22 242 585

5 369 878

7 352 181

2 704 382
23 781
14 611
518 689
435 281

871 247

Ogółem

(575 538)

43 563 968
43 021 498
37 669 026
23 781
885 858
518 689
435 281
(575 538)
6 470 480

9 362 749

(1 616 429)

169 240

(1 445 080)

7 872 141
20 305

1 070 724

155 950

483 100

Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym kontroli
Inne informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja wartości niematerialnych
Pozostałe koszty niepieniężne
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.2009 - 31.12.2009
Aktywa segmentu sprawozdawczego
Nakłady inwestycyjne
- rzeczowe aktywa trwałe
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego

48 346 174
10 753 321
10 753 321
20 222 130

4 634 520

3 829 330

521 681

502 775
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(340 691)

9 581 914
20 305
(340 691)

5 668 282
256 783
256 783
4 613 283

62 478 306
11 010 104
11 010 104
25 859 868

Informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży produktów i usług w okresie
23.3. Wyszczególnienie

Za okres
zakończony

Za okres
zakończony

31.12.2010

31.12.2009

Sprzedaż paliwa alternatywnego
Gospodarka odpadami
Sprzedaż pary powstałej w procesie utylizacji odpadów w wysokiej temperaturze
Budowa dróg betonowych
Usługi diagnostyczne
Handel detaliczny paliwami oraz innymi towarami
Beton oraz wyroby betonowe i inne
Sprzedaż bar
Pozostałe
Przychody Grupy Kapitałowej

2 183 676
28 252 086
1 238 492
6 153 052
336 352
8 336 731
82 646
101 005

2 760 781
27 885 057
959 496
3 624 966
397 099
7 017 691
128 483
106 631

308 546

141 294

46 992 588

43 021 498

Informacja dotycząca obszarów geograficznych w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010
23.4 - Wyszczególnienie

Przychody

Aktywa trwałe

Polska

46 992 588

64 039 716

Ogółem

46 992 588

64 039 716

Informacja dotycząca obszarów geograficznych w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009
23.5 - Wyszczególnienie

Przychody

Aktywa trwałe

Polska

43 021 498

58 321 095

Ogółem

43 021 498

58 321 095

23.6 - Informacje o głównych klientach w okresie 01.01.2010 - 31.12.2010
Wyszczególnienie
klient1 Mo-BRUK
klient2 Mo-BRUK
klient3 Raf-Ekologia
klient4 Mo-BRUK
klient5 Raf-Ekologia
klient6 Mo-BRUK
klient7 Mo-BRUK
klient8 Raf-Ekologia
klient9 Mo-BRUK
klient10 Mo-BRUK
klient11 Mo-BRUK
klient12 Mo-BRUK
Ogółem

3 244 650
2 944 433
2 380 575
2 051 966
1 663 975
1 450 948
1 397 001
1 132 728
1 067 173
893 307
768 452

% łącznych przychodów
Grupy
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%

750 316

2%

Przychody

19 745 525

23.7 - Informacje o głównych klientach w okresie 01.01.2009 - 31.12.2009
Wyszczególnienie
klient1 Mo-BRUK
klient2 Mo-BRUK
klient3 Raf-Ekologia
klient4 Mo-BRUK
klient5 Raf-Ekologia
klient6 Mo-BRUK

Przychody
4 857 575
2 420 238
2 049 147
1 852 930
1 492 494
1 425 061

% łącznych przychodów
Grupy
11%
6%
5%
4%
3%
3%
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klient7 Mo-BRUK
klient8 Mo-BRUK
klient9 Raf-Ekologia
Ogółem

1 525 466
895 964

4%
2%

786 804

2%

17 305 679

Koszty działalności operacyjnej
Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

24.1 - Koszty według rodzaju
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

9 747 215
8 084 492
5 828 710
931 677
8 208 848
1 604 457
538 157

9 602 219
7 131 491
4 331 084
699 098
6 730 713
1 512 379
440 082

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

7 456 096

6 241 511

42 399 653

36 688 577

(19 629)
(76 267)

(249 923)
(90 768)
(63 675)

Koszty ogólnego zarządu

(4 468 990)

(3 332 251)

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE

37 834 767

32 951 960

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Korekty:
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
Koszty sprzedaży

Za okres zakończony
31.12.2010

Za okres zakończony
31.12.2009

30 378 671
7 456 096

26 710 449
6 210 974

Wartość sprzedanych materiałów

-

30 537

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE

37 834 767

32 951 960

24.2 - Koszt własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów

Pozostałe przychody operacyjne
Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

25.1 - Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Rozwiązanie rezerw
Odwrócenie odpisów aktualizujących, w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług
Uzyskane kary i grzywny
Inne
Nadwyżki inwentaryzacyjne
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

84 745
384 298
16 187
16 187
915 598
94 815

60 867
17 987
17 987
29 951
395 213

-

14 670

1 495 643

518 689
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Pozostałe koszty operacyjne
Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

26.1 - Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Zawiązanie rezerw
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:
- rzeczowych aktywów trwałych
- należności z tytułu dostaw i usług
Koszty likwidacji i złomowania
Niedobory inwentaryzacyjne
Przekazane darowizny

8 930
66 368
12 750
53 619
863 768
64 627
5 922

153 610
132 734
132 734
30 679
31 107
46 063

59 963

41 089

1 069 579

435 281

Inne
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

Przychody finansowe
Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

27.1 - Przychody finansowe
Odsetki
Nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi

389 080
55 919

23 142
439

-

200

444 999

23 781

Inne
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE

Koszty finansowe
Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

28.1 - Koszty finansowe
Odsetki
Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi
Inne
RAZEM KOSZTY FINANSOWE

746 607
37 012

871 247
8 510

12 594

6 101

796 213

885 858

Instrumenty finansowe
29.1 -Instrumenty finansowe według kategorii

Na dzień
Na dzień
Na dzień
31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009

Aktywa finansowe

14 540 212

3 236 312

3 768 719

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

-

-

-

Akcje i udziały w jednostkach zależnych wyceniane w cenach nabycia

-

-

-

Pożyczki i należności własne wyceniane w zamortyzowanym koszcie

-

-

-

Należności własne wyceniane w nominale

3 066 623

3 006 674

2 523 356

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności

-

-

-

Aktywa dostępne do sprzedaży

-

-

-

Środki pieniężne

11 473 589

229 638

1 245 363

Zobowiązania finansowe

14 072 291 20 986 483 29 792 561

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
Zobowiązania wycenienie w zamortyzowanym koszcie
Zobowiązania wyceniane w nominale

-

-

-

10 643 543 17 459 365 16 304 178
3 428 749

3 527 118 13 488 383

Umowy gwarancji finansowych

-

-

-

Inne zobowiązania finansowe

-

-

-
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29.2 - Instrumenty finansowe - ryzyko stopy procentowej

31.12.2010

31.12.2009

Wymagalne
od roku do 5
lat

Wymagalne
powyżej 5 lat

-

-

-

5,87%

6,11%

Pożyczki udzielone

-

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności

Specyfikacja

Wymagalne
od roku do 5
lat

Wymagalne
powyżej 5 lat

-

-

-

-

6,67%

6,31%

-

-

-

-

-

-

4 046 081

4 872 084

722 187

1 003 190

Wymagalne
do 1 roku

Oprocentowanie stałe (średnioważone)
Oprocentowanie zmienne (średnioważone)*

Kredyty i pożyczki
Pozostałe zobowiązania oprocentowane

01.01.2009
Wymagalne
od roku do 5
lat

Wymagalne
powyżej 5 lat

-

-

-

-

7,82%

7,35%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 934 869

8 535 762

-

4 784 703

10 094 842

-

-

443 542

545 193

-

503 366

921 266

-

Wymagalne
do 1 roku

Wymagalne
do 1 roku

*Prezentowane oprocentowanie dotyczy tylko zobowiązań z tytułu umów kredytowych
29.3 - Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe
Specyfikacja

31.12.2010
Waluta

Kwota w
walucie

31.12.2009
Przeliczenie
na PLN

01.01.2009

Kwota w
walucie

Waluta

Przeliczenie
na PLN

Kwota w
walucie

Waluta

Przeliczenie
na PLN

Długoterminowe
Krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania

EUR

1 513

29.4 - Instrumenty finansowe - ryzyko kredytowe
Ekspozycje obciążone ryzykiem kredytowym, które w
ujęciu od jednego kontrahenta stanowią więcej niż:
Należności własne

5 994

-

31.12.2010
ekspozycje
<3% salda
1 989 013

3%<
ekspozycje
<20% salda
1 077 610

-

-

-

31.12.2009
ekspozycje >
20% salda
-

ekspozycje
<3% salda
1 899 869
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3%<
ekspozycje
<20%
1 106 805

-

-

01.01.2009
ekspozycje >
20% salda
-

ekspozycje
<3% salda
1 919 570

3%<
ekspozycje
<20%
603 786

ekspozycje >
20% salda
-

29.5 - Zyski i przychody dotyczące instrumentów finansowych

Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

Przychody z tytułu odsetek ogółem

389 080

29.6 - Straty i koszty dotyczące instrumentów finansowych

23 142

Za okres zakończony Za okres zakończony
31.12.2010
31.12.2009

Koszty z tytułu odsetek ogółem

746 607

871 247

Wyjaśnienie niezgodności między bilansowymi zmianami a wartościami wykazanymi w rachunku przepływów
pieniężnych
Za okres
zakończony
31.12.2010

30.1 - Wyjaśnienie niezgodności między bilansowymi zmianami a wartościami
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych
Bilansowa zmiana stanu rezerw

Za okres
zakończony
31.12.2009

(1 297 990)

(617 432)

Zawiązanie rezerwy w korespondencji z wynikiem lat ubiegłych

36 478

Zmiana stanu rezerw w RPP

(1 297 990)

(580 954)

Bilansowa zmiana stanu zapasów

(71 351)

(139 013)

Zmiana stanu zapasów w RPP

(71 351)

(139 013)

Bilansowa zmiana stanu należności

(55 731)

(483 318)

29 000

(23 121)

Zmiana stanu należności w RPP

(26 731)

(506 439)

Bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań fin.

(98 369)

(938 144)

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań fin. w RPP

(98 369)

(938 144)

Bilansowa zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(103 495)

(250 773)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w RPP

(103 495)

(250 773)

Rozrachunki z tytułu sprzedaży środków trwałych

Transakcje z jednostkami powiązanymi
31.1 - Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki bez
Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce*
Mokrzycki Józef
Mokrzycka Elżbieta
Mokrzycka Anna
Mokrzycki Wiktor
Mokrzycki Tobiasz

31.12.2010
Wynagrodzenie
podstawowe

Premie

386 400
159 600
126 000
126 000
42 000

Inne
-

13 368
-

*Zarząd Spółki funkcjonuje od chwili przekształcenia jej formy prawne z komandytowej w akcyjną, tj. od dnia 01.06.2010

31.2 - Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymane w Spółce*
Garlicki Stanisław
Mikuła Janusz
Pietrzak Piotr
Tekiel Andrzej
Turzański Konrad

Za rok zakończony Za rok zakończony
31.12.2010
31.12.2009
17 500
21 000
17 500
17 500
17 500

-

*Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje od chwili przekształcenia jej formy prawne z komandytowej w akcyjną, tj. od dnia
01.06.2010
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31.3 - Wynagrodzenia członków kluczowego personelu Spółki
otrzymane w Spółkach zależnych i stowarzyszonych

Za rok zakończony
31.12.2010

Mokrzycki Wiktor
Członkowie Rady Nadzorczej (nazwiska)
Garlicki Stanisław

Za rok zakończony
31.12.2009

10 800
28 800

26 400

Zobowiązania i aktywa warunkowe
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoich aktywach oraz w swoich zobowiązaniach aktywów i zobowiązań
warunkowych.
Zysk na jedną akcję
Analizując poniższe noty należy pamiętać, że Spółka dominująca w okresie do 31 maja 2010r prowadziła działalność
gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki i nie dzieliła swojego kapitału na akcje. Poniższe dane
dotyczące 2009 roku zostały zaprezentowane jedynie dla porównania. Zysk na jedną akcję wyniósł w 2010 roku 1,78zł,
natomiast w 2009 roku 2,76zł.

33. 1 Podstawowy zysk przypadający na akcję

Za okres
zakończony
31.12.2010

Za okres
zakończony
31.12.2009

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

4 167 569

6 470 481

Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję
ogółem

4 167 569

6 470 481

Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z działalności
kontynuowanej

4 167 569

6 470 481

33. 2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

Za okres
zakończony
31.12.2010

Za okres
zakończony
31.12.2009

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

4 167 569

6 470 481

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną
akcję

4 167 569

6 470 481

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej do
obliczenia zwykłego wskaźnika w następujący sposób:
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystywana do obliczenia zysku podstawowego
przypadającego na jedną akcję

2 341 385

2 341 385

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku
rozwodnionego na jedną akcję)

2 341 385

2 341 385

Połączenia jednostek gospodarczych
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem w Grupie Kapitałowej Mo-BRUK S.A. nie nastąpiło połączenie jednostek
gospodarczych, (noty nr 34).
Wartość księgowa sprzedanych aktywów netto
W poprzednich okresach Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiadała aktywów przeznaczonych do sprzedaży, (noty nr
35).
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Pozostałe informacje
36.1 - Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Za rok zakończony Za rok zakończony
31.12.2010
31.12.2009

Za wykonanie przeglądu i badania sprawozdania finansowego

21 000

8 000

Za inne usługi

44 000

22 000

Razem wynagrodzenie

65 000

30 000

36.2 - Przeciętne zatrudnienie w etatach

Za rok zakończony Za rok zakończony
31.12.2010
31.12.2009

Pracownicy fizyczni
Pracownicy umysłowi
Razem przeciętna liczba etatów

122

123

40

37

162

160

36.3 - WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Kwota zabezpieczenia na dzień:

Lp

Tytuł zabezpieczonego zobowiązania

Rodzaj zabezpieczenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KBS aneks nr 3 do umowy nr 002/05/245
BS Wieliczka umowa nr 001/04/1549 z 23.08.2004r.
BS Wieliczka umowa nr 001/04/1549 z 23.08.2004r.
BGŻ Nowy Sącz umowa nr U/00486943/003/2007/3300
KBS Kraków umowa nr 002/08/64 z 14.04.2008
KBS Kraków umowa nr 002/08/64 z 14.04.2008
KBS Kraków umowa nr 002/09/317 z 12.2009
KBS Kraków umowa nr 002/09/317 z 12.2009
KBS Kraków
BS Wieliczka
BGŻ Nowy Sącz

hipoteka kaucyjna
hipoteka łaczna kaucyjna
hipoteka kaucyjna
hipoteka kaucyjna
hipoteka zwykła
hipoteka kaucyjna
hipoteka zwykła łączna
hipoteka kaucyjna
sądowy zastaw rejestrowy
sądowy zastaw rejestrowy
sądowy zastaw rejestrowy
Razem

31.12.2010
5 000 000,00
2 150 000,00
1 075 000,00
500 000,00
5 000 000,00
2 465 031,00
2 288 295,00
640 000,00
7 553 000,00
6 061 013,20
6 748 000,00
39 480 339,20

31.12.2009
1 400 000,00
2 150 000,00
1 075 000,00
500 000,00
5 000 000,00
2 465 031,00
2 288 295,00
640 000,00
7 793 142,65
6 061 013,20
6 748 000,00
36 120 481,85

Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi
36.4 - Różnice między danymi zaprezentowanymi
w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio
opublikowanymi danymi finansowymi
Wycofanie amortyzacji wartości firmy
Ujęcie rezerwy na niewykorzystane urlopy i odprawy
emerytalne
Przeszacowanie środków trwałych
Odroczony podatek dochodowy od przeszacowanych
środków trwałych
Rozliczenie dotacji do wynagrodzeń z kosztami
wynagrodzeń zamiast w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych (bez wpływu na wynik)
Podział zobowiązań leasingowych na długoterminowe
i krótkoterminowe (bez wpływu na wynik)
Skompensowanie aktywów i pasywów związanych z
ZFŚS (bez wpływu na wynik)
Wartości wykazane w niniejszym sprawozdaniu

31.12.2010
Całkowite
dochody
83 235
7 789
(3 475 761)

31.12.2009

Kapitał
własny

Całkowite
dochody

166 470

01.01.2009

Kapitał
własny

Całkowite
dochody

Kapitał
własny

83 235

83 235

(259 140)
(153 610)
14 466 022 (3 233 407)

(338 937)
17 941 783

(359 708)
21 175 190

614 347 (3 408 939)

(4 023 286)

660 395 (2 748 544)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 624 807 (2 689 435)

14 277 142

(2 724 343)
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- 16 792 197

Nota 37. Omówienie (na podstawie par. 22b MSSF 1 – „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”) wprowadzonych
korekt danych za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku służących przekształceniu skonsolidowanego
sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na potrzeby niniejszego Prospektu Grupy
Kapitałowej Emitenta:
(Numery poszczególnych korekt odpowiadają liczbom wprowadzonym w poniższych tabelach odpowiednio w kolumnach
zatytułowanych: k1, k2, k3 itd.)
1. Wycofanie amortyzacji wartości firmy z konsolidacji. Wartość firmy z konsolidacji powstała w wyniku kilku transakcji
nabycia udziałów. Łącznie wyniosła ona 832.347,69 zł. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
powinna być poddawana okresowemu testowi na utratę wartości w miejsce amortyzowania.
2. Zaprezentowanie składników aktywów i pasywów związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń socjalnych per
saldo. Na koniec 2009 roku kompensata obejmowała wartość 2.624,27 zł, co stanowiło równowartość środków
pieniężnych tegoż funduszu w Grupie Kapitałowej Emitenta.
3. Korekta ta dotyczy ujęcia rezerwy na świadczenia pracownicze za 2008 rok jako błąd w sprawozdaniu za 2009 rok,
czyli odniesienia na wynik lat ubiegłych. Skorygowania wymagały jedynie dane na 1 stycznia 2009 roku.
4. Ujęcie rezerw na niewykorzystane urlopy, które w Spółce Dominującej wyniosły na koniec 2009 roku 266.929,10zł.,
natomiast w Spółce Zależnej 72.008,10zł.
5. Zaprezentowanie otrzymanej dotacji do wynagrodzeń jako zmniejszenie kosztów wynagrodzeń zamiast pozostałych
przychodów operacyjnych (93.053,73zł.)
6. Korekta polegająca na przeszacowaniu środków trwałych do wartości godziwych na dzień przejścia na
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (1 stycznia 2009 roku). Na koniec 2009 roku przeszacowana wartość
środków trwałych była o 17.941.783,12 zł wyższa od ich wartości księgowej zgodnie z Polskimi Standardami
Rachunkowości. Operacja ta podwyższyła wynik z lat ubiegłych o 21.175.190,32 zł, natomiast zwiększona amortyzacja
obciążyła wynik finansowy 2009 roku o 3.233.407,20 zł. Wpływ ten został złagodzony ujęciem odroczonego podatku
dochodowego (rezerwy) w kwocie 3.408.938,79 zł, z czego 4.023.286,16 obciążyło wynik lat ubiegłych, a 614.347,37
wpłynęło na dobro wyniku za 2009 rok. Pomimo, że Spółka Dominująca działała wtedy jako spółka komandytowa
(która nie jest płatnikiem podatku CIT), a przedmiotem wyceny były środki trwałe stanowiąca część jej majątku, Zarząd
Emitenta uznał, iż rozpoznanie podatku odroczonego będzie miało korzystny wpływ na porównywalność i jasność
danych sprawozdawczych.
Przeszacowanie rzeczy ruchomych odbyło się na podstawie najlepszej wiedzy Zarządu Emitenta. Przeszacowanie środków
trwałych nabytych w 2008 roku od Rafinerii Jedlicze uznano za zbędne, gdyż ich wartość godziwa odpowiadała zapłaconej
przez Emitenta cenie. Przeszacowanie nieruchomości zostało dokonane na dzień 31 grudnia 2008 roku na podstawie
przygotowanych wycen niezależnych rzeczoznawców:
-

położonych w miejscowości Niecew - autor: Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Andrzej Demusz- Wartość
rynkową gruntu obliczono podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, gdzie jako podstawę do
obliczeń przyjęto wartość rynkową podobnych nieruchomości gruntowych określonych na podstawie analizy rynku
lokalnego i cen transakcyjnych z aktów notarialnych zawartych na terenie gminy Korzenna i gmin sąsiednich w
ostatnich latach. Budynki i budowle: podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika elementów
scalonych, na podstawie obmiaru robót. Ten sposób wyceny zastosowano dla zobrazowania hipotetycznych
kosztów budowy identycznych obiektów a także jako wartość pomocniczą dla obliczenia wartości godziwej, a także
dla ustalenia niezbędnych wydatków, jakie należałoby corocznie ponosić na ich remonty i modernizacje tak, aby
nieruchomość mogła funkcjonować na rynku i utrzymywać odpowiedni standard (około 2 % rocznie). Metodą
inwestycyjną wyceniono stację paliw (dochody z działalności), technika kapitalizacji prostej.

-

położonych w miejscowości Florynka - autor: Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Andrzej Demusz- Wartość
rynkową gruntu obliczono podejściem porównawczym, metodą porównywania parami.

-

położonych w miejscowości Łęka - autor: Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Andrzej Demusz- Wartość rynkową
gruntu obliczono podejściem porównawczym, metodą porównywania parami, gdzie jako podstawę do obliczeń
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przyjęto wartość rynkową podobnych nieruchomości gruntowych określonych na podstawie analizy rynku
lokalnego i cen transakcyjnych z aktów notarialnych zawartych na terenie gminy i gmin sąsiednich w ostatnich
latach. Budynki i budowle: podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia, technika elementów scalonych, na
podstawie obmiaru robót. Ten sposób wyceny zastosowano dla zobrazowania hipotetycznych kosztów budowy
identycznych obiektów a także jako wartość pomocniczą dla obliczenia wartości godziwej a także dla ustalenia
niezbędnych wydatków, jakie należałoby corocznie ponosić na ich remonty i modernizacje tak, aby nieruchomość
mogła funkcjonować na rynku i utrzymywać odpowiedni standard. Metodą inwestycyjną wyceniono stację paliw
(dochody z działalności), technika kapitalizacji prostej.
-

położonych w miejscowości Wałbrzych – autor AEDIUM S.C. J. Nogal, P. Drelich – Dla części nieruchomości
zostało wybrane podejście kosztowe, metoda odtworzeniowa. Wybrana została technika wskaźników. Podejście
kosztowe polegało na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom jej
odtworzenia, pomniejszonym o wartość zużycia nieruchomości. Przy podejściu tym określa się oddzielnie koszt
nabycia gruntu i koszt odtworzenia jego części składowych. Dla pozostałej części nieruchomości wybrano
podejście porównawcze polegające na określeniu wartości nieruchomości przy założeniu, że wartość ta odpowiada
cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje
się ze względu na cechy różniące nieruchomości podobne od nieruchomości wycenianej oraz uwzględnia się
zmiany poziomu cen wskutek upływu czasu. Podejście porównawcze stosuje się, jeżeli są znane ceny i cechy
nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej.

-

położonych w miejscowości Karsy – autor Celina Hoffman - Oszacowania wartości rynkowej prawa użytkowania
wieczystego gruntu dokonano w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami w oparciu o analizę cen
transakcyjnych podobnymi nieruchomościami gruntowymi – na postawie dostępnych umów sprzedaży. Przy
wycenie uwzględniono lokalizację nieruchomości, wielkość powierzchni działki, uzbrojenie techniczne, stan
zagospodarowania. Po uwzględnieniu celu wyceny dla pozostałych nieruchomości, przeznaczenia nieruchomości,
a także danych o czynszach rynkowych podobnych nieruchomości, właściwą procedurą do określenia wartości
rynkowej części nieruchomości jest podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, technika kapitalizacji prostej.

Porównanie wartości przeszacowanej do wartości, która figurowałaby w sprawozdaniu finansowym, gdyby następujące
grupy aktywów były wykazane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia:
Przed
przeszacowaniem
01.01.2009

Wyszczególnienie

Suma korekt

Po przeszacowaniu
01.01.2009

Rzeczowe aktywa trwałe

40 527 052,97

21 175 190,32

61 702 243,29

1. Środki trwałe

34 448 329,89

21 175 190,32

55 623 520,21

1 770 783,20

2 679 876,45

4 450 659,65

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

10 145 724,79

17 575 094,97

27 720 819,76

c) urządzenia techniczne i maszyny

a) grunty (w tym PWUG)

19 450 014,21

1 105 487,84

20 555 502,05

d) środki transportu

2 745 790,46

-171 731,35

2 574 059,11

e) inne środki trwałe

336 017,23

-13 537,59

322 479,64

6 004 952,59

0,00

6 004 952,59

73 770,49

0,00

73 770,49

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

7.

Korekta podziału zobowiązań z tytułu leasingu finansowego na długo i krótkoterminowe.

Ponieważ punktem odniesienia było sprawozdanie w układzie zgodnym z Ustawą o rachunkowości, poniższe tabele
prezentują dane zaprezentowane zgodnie z tym układem.
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Skonsolidowane dane finansowe za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z PSR, a następnie przekształcone zgodnie z MSR na potrzeby
niniejszego Prospektu
BILANS- Aktywa
Wyszczególnienie
A. AKTYWA TRWAŁE

na dzień
31.12.2009

suma korekt

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

OPD

po korektach

40 296 077,56

18 025 017,89

83 234,77

0,00

0,00

0,00

0,00

17 941 783,12

0,00

0,00

58 321 095,45

857 043,72

83 234,77

83 234,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

940 278,49

2. Wartość firmy

749 112,92

83 234,77

3. Inne wartości niematerialne i prawne

107 930,80

0,00

107 930,80

0,00

0,00

I. Wartości niematerialne i prawne
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
a) grunty (w tym PWUG)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i
wod.

0,00
83 234,77

832 347,69

39 387 807,84

17 941 783,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 941 783,12

0,00

0,00

57 329 590,96

31 893 491,68

17 941 783,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 941 783,12

0,00

0,00

49 835 274,80

2 694 863,20

2 679 876,45

2 679 876,45

5 374 739,65

9 283 736,23

13 805 292,63

13 805 292,63

23 089 028,86

16 567 496,90

1 484 817,39

1 484 817,39

18 052 314,29

d) środki transportu

2 958 172,60

-18 660,17

-18 660,17

2 939 512,43

e) inne środki trwałe

389 222,75

-9 543,18

-9 543,18

379 679,57

7 074 636,16

0,00

7 074 636,16

419 680,00

0,00

419 680,00

0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00
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- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

51 226,00

0,00

1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochod.

51 226,00

0,00

4 159 834,62

-2 624,27

0,00

-2 624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 157 210,35

693 129,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

693 129,97

153 089,18

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 226,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

51 226,00

0,00

153 089,18

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

271 431,21

0,00

271 431,21

4. Towary

268 609,58

0,00

268 609,58

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

3 006 673,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 006 673,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy

3 006 673,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 006 673,93

2 534 137,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 534 137,20

2 534 137,20

0,00

2 534 137,20

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
b) z tyt.pod., dot., ceł, ub.społ. i zdr. i innych

326 495,55

0,00

326 495,55

c) inne

146 041,18

0,00

146 041,18

232 262,74

-2 624,27

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00
0,00

-2 624,27

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 638,47

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

232 262,74

-2 624,27

0,00

-2 624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 638,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

b) w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach

0,00
232 262,74

-2 624,27

232 262,74

-2 624,27

0,00
0,00

-2 624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-2 624,27

229 638,47
229 638,47

- inne środki pieniężne

0,00

0,00

- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

227 767,98

0,00

Aktywa razem :

44 455 912,18

18 022 393,62

227 767,98
83 234,77

-2 624,27

0,00
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0,00

0,00

17 941 783,12

0,00

0,00

62 478 305,80

BILANS - Pasywa
Wyszczególnienie
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY

na dzień
31.12.2009

suma korekt

k1

k2

0,00

k5

-338 937,20

k6
0,00

OPD

k7

17 941 783,12

0,00

na dzień
po korektach

14 277 141,90

10 077 569,02

0,00

10 077 569,02

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0,00

k4

22 341 295,77

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

83 234,77

k3

-3 408 938,79

0,00

36 618 437,67

0,00

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

4 467 003,49

16 966 576,54

VIII. Zysk (strata) netto

9 159 915,68

-2 689 434,64

IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego

-1 363 192,42

0,00

0,00

0,00

22 114 616,41

3 745 251,72

0,00

-2 624,27

0,00

338 937,20

0,00

0,00

0,00

3 408 938,79

25 859 868,13

742 630,97

3 747 875,99

0,00

0,00

0,00

338 937,20

0,00

0,00

0,00

3 408 938,79

4 490 506,96

3 408 938,79

3 408 938,79

0,00

792 662,17

X. Kapitały mniejszości
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodow
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3. Pozostałe rezerwy

- krótkoterminowe

453 724,97

338 937,20

383 769,01

0,00

69 955,96

338 937,20

288 906,00

0,00

0,00

0,00

-153 609,58

0,00

-3 233 407,20

0,00

-4 023 286,16

21 433 580,03

614 347,37

6 470 481,04
-1 363 192,42
0,00

0,00

0,00

0,00

338 937,20

0,00

0,00

0,00

383 769,01
338 937,20
0,00

0,00

0,00

0,00

408 893,16
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
288 906,00

0,00

9 093 078,51

-12 123,37

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek

83 234,77

21 175 190,32

3 408 938,79

- długoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

-185 327,62

288 906,00
0,00
288 906,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 123,37

0,00

0,00

9 080 955,14
0,00

9 093 078,51

-12 123,37

8 535 762,16

0,00

557 316,35

-12 123,37

III. Zobowiązania krótkoterminowe

11 896 029,37

9 499,10

0,00

-2 624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

12 123,37

0,00

11 905 528,47

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.
c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-12 123,37

0,00

9 080 955,14
8 535 762,16

0,00

d) inne

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:

0,00

0,00
-12 123,37

545 192,98

0,00

0,00
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- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

11 800 885,34

12 123,37

0,00

0,00

7 934 868,81

0,00

0,00

0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wart.
c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

12 123,37

0,00

11 813 008,71
7 934 868,81

0,00

0,00

431 418,19

12 123,37

1 484 010,21

0,00

1 484 010,21

0,00

1 484 010,21

0,00

0,00

e) zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

f) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymag.:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy

12 123,37
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

443 541,56
0,00

1 484 010,21

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świad.

714 761,30

0,00

714 761,30

h) z tytułu wynagrodzeń

417 747,49

0,00

417 747,49

i) inne

818 079,34

0,00

95 144,03

-2 624,27

382 877,56

0,00

3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy

818 079,34
-2 624,27

92 519,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 877,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

382 877,56

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe

0,00

382 877,56

0,00

382 877,56

0,00

0,00

- krótkoterminowe
Pasywa razem :

0,00

382 877,56

44 455 912,18

18 022 393,62

83 234,77

-2 624,27

0,00
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0,00

0,00

17 941 783,12

0,00

0,00

62 478 305,80

RACHUNEK ZYSKÓW
I STRAT (wariant porównawczy)
Wyszczególnienie
A. PRZYCH. ZE SPRZED. I ZRÓWN Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jednostki
IV. Przychody netto ze sprzed. towarów i materiałów
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

za okres:
01.01.200931.12.2009

suma korekt

k1

k2
0,00

k3

0,00

k6

0,00

35 802 735,21

0,00

35 802 735,21

249 923,48

0,00

249 923,48

90 767,75

0,00

90 767,75

7 218 762,35

0,00

7 218 762,35
0,00

0,00

43 362 188,79

33 578 902,25

3 109 674,72

6 399 490,79

3 202 728,45

II. Zużycie materiałów i energii

7 131 490,52

0,00

7 131 490,52

III. Usługi obce

4 331 084,36

0,00

4 331 084,36

699 097,67

0,00

699 097,67

- podatek akcyzowy

3 202 728,45

0,00

I. Amortyzacja

IV. Podatki i opłaty, w tym:

-93 053,73

0,00

Po korektach

0,00

0,00

0,00

OPD

0,00

0,00

0,00

k7

0,00

0,00

0,00

k5

43 362 188,79

0,00

0,00

k4

3 202 728,45

36 688 576,97
9 602 219,24

0,00

0,00

V. Wynagrodzenia

6 823 766,64

-93 053,73

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

1 512 379,29

0,00

440 081,89

0,00

440 081,89

6 241 511,09

0,00

6 241 511,09

9 783 286,54

-3 109 674,72

0,00

0,00

0,00

0,00

93 053,73

-3 202 728,45

0,00

0,00

6 673 611,82

611 742,87

-93 053,73

0,00

0,00

0,00

0,00

-93 053,73

0,00

0,00

0,00

518 689,14

60 866,93

0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

III. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI
OPERACYJNEJ
G. PRZYCHODY FINANSOWE

550 875,94

-93 053,73

250 993,11

184 288,33

- od jednostek powiązanych

60 866,93
0,00
-93 053,73
0,00

0,00

0,00

153 609,58

0,00

457 822,21
30 678,75

0,00

0,00

435 281,44
0,00

108 328,63

0,00

108 328,63

142 664,48

184 288,33

10 144 036,30

-3 387 016,78

0,00

0,00

0,00

-153 609,58

0,00

-3 233 407,20

0,00

0,00

6 757 019,52

23 781,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 781,38

153 609,58

0,00

- od jednostek powiązanych

III. Zysk ze zbycia inwestycji

1 512 379,29

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
II. Odsetki, w tym:

6 730 712,91

0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

-93 053,73

23 142,08

30 678,75

326 952,81

0,00

0,00

0,00

0,00

23 142,08

0,00

0,00

0,00

0,00
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IV. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

639,30

0,00

639,30

885 858,23

0,00

871 247,06

0,00

871 247,06

0,00

0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

14 611,17

0,00

14 611,17

9 281 959,45

-3 387 016,78

0,00

83 234,77

-83 234,77

-83 234,77

9 198 724,68

-3 303 782,01

83 234,77

0,00

0,00

0,00

38 809,00

-614 347,37

-614 347,37

-575 538,37

9 159 915,68

-2 689 434,64

614 347,37

6 470 481,04

V. Inne
H. KOSZTY FINANSOWE
I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych

IV. Inne
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. GOSPODARCZEJ
J. ODPIS WARTOŚCI FIRMY
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO
L. POZOSTAŁE OBOW. ZMNIEJSZENIA ZYSKU
M. PODATEK DOCHODOWY
N. ZYSK (STRATA) NETTO

0,00

83 234,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885 858,23

0,00

0,00

-153 609,58

0,00

-3 233 407,20

0,00

0,00

5 894 942,67

0,00

0,00

-153 609,58

0,00

-3 233 407,20

0,00

0,00

5 894 942,67

0,00

0,00

0,00

-153 609,58
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0,00

-3 233 407,20

0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
Wyszczególnienie

RPP za okres:
01.01.2009-31.12.2009

suma korekt

k1

k2

k3

k4

k5

k6

k7

RPP po
korektach

OPD

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto

9 159 915,68

-2 689 434,64

83 234,77

0,00

0,00

-153 609,58

0,00

-3 233 407,20

0,00

614 347,37

6 470 481,04

II. Korekty razem

5 277 714,55

2 694 953,98

-83 234,77

5 519,34

0,00

153 609,58

0,00

3 233 407,20

0,00

-614 347,37

7 972 668,53

6 399 490,79

3 202 728,45

83 234,77

-83 234,77

1. Amortyzacja
2. Odpisy wartości firmy

3 202 728,45

9 602 219,24

-83 234,77

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

815 960,77

0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-60 866,93

30 678,75

5. Zmiana stanu rezerw

-120 216,03

-460 737,79

6. Zmiana stanu zapasów

-139 012,90

0,00

-139 012,90

-506 438,99

0,00

-506 438,99

-943 663,66

5 519,34

-250 773,27

0,00

7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

-30 188,18

153 609,58

-614 347,37

5 519,34

-580 953,82

-938 144,32
-250 773,27

0,00

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)

815 960,77
30 678,75

14 437 630,23

5 519,34

0,00

5 519,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 443 149,57

84 313,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84 313,46

84 313,46

0,00

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

0,00
0,00

0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 440 265,84

0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

0,00
0,00

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach

84 313,46

14 440 265,84

0,00

14 311 666,84

0,00

14 311 666,84

0,00
128 599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 599,00

b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych

128 599,00

0,00

128 599,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

128 599,00
128 599,00

0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)

0,00

-14 355 952,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14 355 952,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 671 729,84

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i
innych instrumentów kapitałowych

5 671 729,84

0,00

oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki

5 671 729,84

0,00

4. Inne wpływy finansowe
6 774 651,38

4. Spłaty kredytów i pożyczek

1 363 192,42

8. Odsetki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 774 651,38

0,00

1 363 192,42

0,00
4 080 644,00

0,00

4 080 644,00

0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

0,00
0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku

5 671 729,84

0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

II. Wydatki

0,00

0,00
514 854,19

0,00

514 854,19

815 960,77

0,00

815 960,77

0,00

9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)

-1 102 921,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 102 921,54

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/B.III +/- C.III)

-1 021 243,69

5 519,34

0,00

5 519,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 015 724,35

1 021 243,69

-2 624,27

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW
PIENIĘŻNYCH, W TYM
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D),
W TYM
- o ograniczonej możliwości dysponowania

-2 624,27

-1 015 724,35

-8 143,61

1 245 362,82

0,00
1 253 506,43

-8 143,61

232 262,74

-2 624,27

0,00

-2 624,27

0,00

2 624,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

229 638,47
2 624,27
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ZESTAWIENIE ZMIAN
ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Wyszczególnienie
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych

za okres:
01.01.200931.12.2009
14 718 952,51
-174 380,00

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
okresu (BO), po korektach
1. Kapitał podstawowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału podstawowego

suma korekt

14 544 572,51

174 380,00

10 077 569,02

0,00

0,00

0,00

0,00
10 077 569,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych

k4

k5

k6

k7

OPD

po korektach
14 718 952,51

174 380,00

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

k3

0,00

0,00

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał
podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)

k2

174 380,00

a) zwiększenie (z tytułu)

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu

k1

0,00
0,00

0,00

174 380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 718 952,51
10 077 569,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 077 569,02
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) zwiększenie

0,00

0,00

b) zmniejszenie

0,00

0,00

3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec
okresu
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-174 380,00

-185 327,62

0,00

21 175 190,32

0,00

-4 023 286,16

21 433 580,03

-4 023 286,16

21 433 580,03

0,00

0,00

-4 023 286,16

21 433 580,03

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
na koniec okresu

0,00

0,00

4 641 383,49

16 792 196,54

-174 380,00

174 380,00

4 467 003,49

16 966 576,54

0,00

0,00

0,00

-185 327,62

0,00

21 175 190,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych

0,00

174 380,00

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,
po korektach
7.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)
7.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
7.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
po korektach
7.7. Zmiany straty z lat ubiegłych

0,00
4 467 003,49

16 966 576,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) zwiększenie (z tytułu)

0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

0,00

7.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

0,00

-185 327,62

21 175 190,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

4 467 003,49

16 966 576,54

0,00

0,00

0,00

-185 327,62

0,00

21 175 190,32

0,00

-4 023 286,16

21 433 580,03

8. Wynik netto

7 796 723,26

-2 689 434,64

83 234,77

0,00

0,00

-153 609,58

0,00

-3 233 407,20

0,00

614 347,37

5 107 288,62

9 159 915,68

-2 689 434,64

83 234,77

614 347,37

6 470 481,04

a) zysk netto
b) strata netto

-153 609,58

-3 233 407,20

0,00

0,00

1 363 192,42

0,00

1 363 192,42

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

22 341 295,77

14 277 141,90

83 234,77

0,00

0,00

-338 937,20

0,00

17 941 783,12

0,00

-3 408 938,79

36 618 437,67

III. Kapitał własny po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku

22 341 295,77

14 277 141,90

83 234,77

0,00

0,00

-338 937,20

0,00

17 941 783,12

0,00

-3 408 938,79

36 618 437,67

c) odpisy z zysku
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2009 roku oraz na dzień 31.12.2008 roku,
sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 oraz 2008 zostały sporządzone przez Zarząd na potrzeby Prospektu
Emitenta, w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. Sprawozdania te obejmują okres, w którym Emitent funkcjonował
jako Spółka komandytowa oraz jako Firma Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef.

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Informacje ogólne o spółce dominującej
Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest „Mo-BRUK" J. Mokrzycki Spółka
komandytowa, z siedzibą w Korzennej 214 (kod pocztowy: 33-322), ( zwana dalej „jednostką dominującą" lub „spółką
dominującą").
Spółka dominująca została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 04 marca 2008 roku. W dniu 19 marca 2008 roku Spółka
dominująca została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w
Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000301710.
Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON 120652729 w dniu 20 marca 2008r. oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP 7343294252 w dniu 20 marca 2008r.
Według umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:
-gospodarka odpadami
-budowa dróg
-produkcja paliw alternatywnych
-sprzedaż detaliczna paliw
-inna sprzedaż
Klasyfikacja działalności podstawowej według PKD — 3822Z gospodarka odpadami.
Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Grupa składała się z Jednostki dominującej oraz 1 jednostki zależnej
Wykaz spółek, w których grupa posiada co najmniej 20%
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie
stanowiącym spółki według stanu na dzień bilansowy
„RAF-EKOLOGIA" Spółka z o.o. 38-460 Jedlicze ul.
Trzecieskiego 14

% posiadanych
udziałów w kapitale

% głosów w organie
stanowiącym spółki

% posiadanych
udziałów w kapitale

100

100

Konsolidacja pełna

Głównym przedmiotem działalności spółki wchodzącej w skład Grupy jest:
- gospodarka odpadami
Zmiany w strukturze grupy
30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK" J. Mokrzycki Spółka komandytowa nabyła od Rafinerii Nafty w Jedliczu 92,74% udziałów
w „RAF-EKOLOGIA" Spółka z o.o. w Jedliczu .W trakcie roku 2009 Spółka „Mo-BRUK" J. Mokrzycki Spółka komandytowa
nabyła od drobnych udziałowców 7,26% udziałów, czyli pozostałe udziały w Spółce „RAF-EKOLOGIA" Spółka z o.o. stając
się właścicielem 100% udziałów Spółki.
Czas trwania działalności
Czas trwania działalności Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony.
Okres objęty skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku oraz za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku. Rok obrotowy spółki wchodzącej w skład Grupy
pokrywa się z rokiem obrotowym Spółki dominującej.
Łączne sprawozdanie finansowe
W skład spółek Grupy nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania
finansowe, dlatego sprawozdania finansowe tych spółek nie zawierają danych łącznych.
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy.
Połączenie spółek
W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, żadna spółka Grupy nie połączyła się z żadną
inną jednostką gospodarczą.
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości
Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. Nr
162, poz. 1004).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z koncepcją kosztu historycznego.
Spółka dominująca sporządza porównawczy skonsolidowany rachunek zysków i strat.
Spółka dominująca sporządza skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią .
Spółka przyjmuje iż zdarzenia gospodarcze których wartość jest mniejsza niż 1% sumy skonsolidowanego bilansu uznaje się
jako zdarzenia nieistotne
Zasady konsolidacji
Jednostka zależna podlega konsolidacji metodą pełną w okresie od objęcia nad nią kontroli przez Jednostkę dominującą do
czasu ustania tej kontroli. Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Jeżeli wartość godziwa jest zbliżona do wartości księgowej, to ujęcie
następuje w wartości księgowej.
Na potrzeby konsolidacji dane finansowe jednostek powiązanych sporządzane są przy zastosowaniu jednakowych zasad
rachunkowości. Nie dotyczy to rezerw na świadczenia emerytalno-rentowe. Spółka zależna RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.
ujmuje ww. rezerwy w kwocie naliczonej przez aktuariusza, Spółka dominująca natomiast liczy rezerwy indywidualnie, w
kwocie nominalnej, proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne. Wartości
niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniowa w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności stawkami od
20% do 50%. Niskowartościowe wartości niematerialne i prawne są umarzane całkowicie w miesiącu oddania do
użytkowania.
Wartość firmy jednostki podporządkowanej.
Wartość firmy stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą możliwych do zidentyfikowania aktywów netto
jednostki zależnej na dzień przejęcia.
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Od wartości firmy dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w okresie 10 lat. Uzasadnieniem dla okresu 10 letniego jest fakt,
że zakupiona spółka prowadzi działalność unikatową jak na polskie warunki (w Polsce istnieją trzy liczące się instalacje
tego typu), krótszy okres amortyzacji byłby nieuzasadnioną próbą generowania zbyt wysokich kosztów. Przy zawieraniu
transakcji zakupu udziałów założono dziesięcioletni okres zwrotu. Koszty amortyzacji ujmować się będzie w
skonsolidowanym rachunku zysków i strat jako odpis wartości firmy. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metoda liniową.
W związku z przyjętym progiem istotności amortyzacja naliczana będzie rocznie i uwidacznia w rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym.
Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne,
wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest
wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania
danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w takim przypadku zwiększają one wartość początkową
środka trwałego.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności . Budynki i budowle amortyzowane są stawkami od
2,5% do 4,5% , a urządzenia techniczne i maszyny od 10% do 30%.
Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, to znaczy poniżej 3500,00 złotych, odnoszone są jednorazowo w
koszty w miesiącu oddania do użytkowania.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wartości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub
wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty wartości. Zaliczki na poczet środków
trwałych wyceniane są według wartości nominalnej.
Leasing
Spółki Grupy nie są stronami umów leasingowych, na podstawie których oddają do odpłatnego używania lub pobierania
pożytków środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
Spółki Grupy są stronami umów leasingowych na podstawie, których przyjmują do odpłatnego używania lub pobierania
pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres.
Środki trwałe użytkowane są na podstawie umów leasingu finansowego. Przedmiot umowy leasingu jest ujmowany w
aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia
leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób
umożliwiający uzyskanie informacji o wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty. Koszty finansowe ujmowane są
bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi
ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się tak, jak dla środków trwałych opisanych powyżej.
Udziały w jednostkach podporządkowanych
Jednostka dominująca nie posiada udziałów w jednostkach zależnych, wyłączonych z obowiązku konsolidacji.
Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe — udziały w jednostce zależnej wycenione są według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto.
Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:
materiały i towary — według średnioważonej ceny zakupu,
Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 289

produkty gotowe - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny lub według cen ewidencyjnych nie wyższych od cen
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena
sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty
związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Wartość wycenionych w powyższy
sposób materiałów, towarów oraz produktów gotowych pomniejszana jest o utworzone odpisy aktualizujące na zapasy
wolnorotujące. Odpisy te dokonywane są na podstawie okresu zalegania zapasów. W roku 2009 nie zachodziła potrzeba
tworzenia odpisu aktualizującego wartość zapasów.
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy
aktualizujące dokonuje się w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka jakie
wiąże się z daną należnością. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów
operacyjnych lub do kosztów finansowych — zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub
dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów
finansowych.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie
oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność
lokacyjna.
Czynne rozliczenia międzyokresowe
Grupa dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na spółce Grupy ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze
zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność
wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego
zobowiązania.
Spółka zależna RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. ujmuje ww. rezerwy w kwocie naliczonej przez aktuariusza, Spółka dominująca
natomiast liczy rezerwy indywidualnie, w kwocie nominalnej, proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
Bierne rozliczenia międzyokresowe
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na
bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności:
-ze świadczeń wykonanych na rzecz spółki przez jej kontrahentów, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób
wiarygodny,
-z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę
można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikające z przyjętych przez spółkę niefakturowanych dostaw i usług
prezentuje się w sprawozdaniu finansowym jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
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Zobowiązania finansowe
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania,
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674, z
późniejszymi zmianami) spółka klasyfikuje zobowiązania finansowe jako:
-zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
-pozostałe zobowiązania finansowe.
Grupa zalicza do pozostałych zobowiązań finansowych m.in. zaciągnięte pożyczki i kredyty, zobowiązania z tytułu leasingu
finansowego.
Przychody przyszłych okresów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:
-równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w
następnych okresach sprawozdawczych,
-środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w
budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych, przy czym
zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych
sfinansowanych z tych źródeł.
Rachunkowość zabezpieczeń
Spółki wchodzące w skład Grupy nie wykorzystują rachunkowości zabezpieczeń.
Odroczony podatek dochodowy
Spółka dominująca nie jest płatnikiem podatku dochodowego, dlatego tez odroczony podatek dochodowy występuje jedynie
w jednostce zależnej. Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do
wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich
wartością bilansową wykazaną w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, za
wyjątkiem różnic przejściowych dotyczących wartości firmy, której amortyzacja nie powoduje obniżenia podstawy
opodatkowania lub wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub pasywów przy transakcji nie stanowiącej
połączenia przedsiębiorstw ani nabycia jednostki albo jej zorganizowanej części i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani
na wynik finansowy brutto, ani na podstawę opodatkowania.
Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic
przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać wspomniane różnice i straty.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z
zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w
okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony prezentowane są w bilansie oddzielnie.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji.
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Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy
zastosowaniu kursu średniego EUR ogłoszonego przez NBP w dniu 31.12.2009r. /tabela 255/A/NBP/2009/. Powstałe z
przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych .
Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Grupa tworzy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o
Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami. Celem funduszu jest finansowanie działalności
socjalnej zgodnie z powyższą ustawą.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne, które
można wiarygodnie wycenić.
Sprzedaż towarów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów zostały
przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i
usług (VAT).
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi.
Przychody z tytułu umów o budowę
Przychody z wykonania niezakończonej usługi objętej umową o budowę, na dzień bilansowy nie wystąpiły.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.
Dywidendy
Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o
podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.
Koszty z tytułu umów o budowę
Koszty wytworzenia, które można bezpośrednio przyporządkować przychodom osiągniętym przez Grupę, wpływają na wynik
finansowy Grupy za ten okres sprawozdawczy, w którym przychody te wystąpiły.
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości w roku obrotowym
W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 roku nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
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SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA
Wyszczególnienie
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
1.

AKTYWA TRWAŁE
Wartości niematerialne i prawne
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Wartość firmy - jednostki zależne
Wartość firmy - jednostki współzależne
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
IV. Należności długoterminowe
V. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
c) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
1. Materiały
2. Półprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe
4. Towary
5. Zaliczki na dostawy
II. Należności krótkoterminowe
1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
2. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow.
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach zależnych i współzależnych
b) w jednostkach stowarzyszonych
c) w pozostałych jednostkach
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę
1. Należności niezafakturowane
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
AKTYWA RAZEM

na dzień

Dodatkowe
informacje
Nota 1

Nota 2

Nota 3
Nota 7
Nota 4

Nota 5

Nota 23
Nota 8
Nota 6

Nota 7
Nota 32

Nota 5
Nota 5

Nota 8
Nota 20
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31.12.2009

31.12.2008

40 296 077,56
107 930,80
107 930,80
749 112,92
749 112,92
39 387 807,84
31 893 491,68
2 694 863,20
9 283 736,23
16 567 496,90
2 958 172,60
389 222,75
7 074 636,16
419 680,00
-

41 377 309,33
1 000,00
1 000,00
761 552,36
761 552,36
40 527 052,97
34 448 329,89
1 770 783,20
10 145 724,79
19 450 014,21
2 745 790,46
336 017,23
6 004 952,59
73 770,49
-

51 226,00
51 226,00
4 159 834,62
693 129,97
153 089,18
271 431,21
268 609,58
3 006 673,93
3 006 673,93
2 534 137,20
2 534 137,20
326 495,55
146 041,18
232 262,74
232 262,74
232 262,74
232 262,74
227 767,98
44 455 912,18

87 704,00
87 704,00
4 522 810,70
554 117,07
158 666,56
160 115,33
235 064,37
270,81
2 523 355,92
2 523 355,92
1 943 401,44
1 943 401,44
514 332,74
61 126,08
4 495,66
1 253 506,43
1 253 506,43
1 253 506,43
1 253 506,43
191 831,28
45 900 120,03

Wyszczególnienie
A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
B.
C.
I.
II.
D.
I.
1.
2.

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA
Dodatkowe
informacje

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał (fundusz) podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)
Udziały (akcje) własne (-)
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI
UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
Ujemna wartość firmy - jednostki zależne
Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia pracownicze
- długoterminowe
- krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz.
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
PASYWA RAZEM

Nota 9

Nota 10

Nota 23
Nota 11

Nota 11

Nota 12
Nota 32

Nota 12
Nota 32

Nota 8

Nota 20
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na dzień
31.12.2009
31.12.2008
22 341 295,77
14 718 952,51
10 077 569,02
10 077 569,02
4 467 003,49
9 159 915,68
7 528 581,48
(1 363 192,42)
(2 887 197,99)
0,00
57 803,67
0,00
0,00
22 114 616,41
31 123 363,85
742 630,97
724 945,00
1 710,00
453 724,97
423 629,00
383 769,01
306 032,00
69 955,96
117 597,00
288 906,00
299 606,00
288 906,00
299 606,00
9 093 078,51
11 051 835,55
9 093 078,51
11 051 835,55
8 535 762,16
10 094 841,66
557 316,35
956 993,89
11 896 029,37
18 748 869,17
11 800 885,34
18 691 484,32
7 934 868,81
4 784 703,47
431 418,19
467 638,69
1 484 010,21
3 590 711,93
1 484 010,21
3 590 711,93
714 761,30
543 615,99
417 747,49
263 040,61
818 079,34
9 041 773,63
95 144,03
57 384,85
382 877,56
597 714,13
382 877,56
597 714,13
382 877,56
581 843,89
15 870,24
44 455 912,18
45 900 120,03

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM
Wyszczególnienie
A.
I.
II.
III.
IV.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
C.
D.
I.
II.
III.
E.
I.
II.
III.
F.
G.
I.
II.
III.
IV.
V.
H.
I.
II.
III.
IV.
I.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZROWN. Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")
Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)
PRZYCHODY FINANSOWE
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
KOSZTY FINANSOWE
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW
JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

J.
K.
I.
II.
L.
I.
II.
M.
I.
II.
N.

ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)
WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (KI.-KIL)
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
ODPIS WARTOŚCI FIRMY
Odpis wartości firmy - jednostki zależne
Odpis wartości firmy - jednostki współzależne
ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne
Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne
ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄD.
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI

O.
P.
I.
II.
Q.
R.
S.

ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)
PODATEK DOCHODOWY
Część bieżąca
Część odroczona
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI
ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)

Dodatkowe
informacje
Nota 18
Nota 32

Nota 21

Nota 21

Nota 32
Nota 21
Nota 32

Nota 21
Nota 21
Nota 32

Nota 21

Nota 22

Nota 21

Nota 23
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od 01.01 do
31.12.2009
43 362 188,79
35 802 735,21
249 923,48
90 767,75
7 218 762,35
33 578 902,25
6 399 490,79
7 131 490,52
4 331 084,36
699 097,67
6 823 766,64
1 512 379,29
440 081,89
6 241 511,09
9 783 286,54
611 742,87
60 866,93
550 875,94
250 993,11
108 328,63
142 664,48
10 144 036,30
23 781,38
23 142,08
639,30
885 858,23
871 247,06
14 611,17
-

za okres
od 01.01 do
31.12.2008
31 129 987,86
24 806 243,35
(72 501,39)
162 128,75
6 234 117,15
23 105 831,65
3 714 866,85
5 054 825,05
3 447 371,17
406 438,90
3 944 725,85
867 758,17
284 841,46
5 385 004,20
8 024 156,21
460 814,97
55 902,36
404 912,61
114 930,90
114 930,90
8 370 040,28
42 748,72
38 913,16
3 835,56
884 207,52
883 265,93
941,59
-

9 281 959,45
0,00
83 234,77
83 234,77
0,00
-

7 528 581,48
0,00
0,00
0,00
-

9 198 724,68
38 809,00
4 041,00
34 768,00
9 159 915,68

7 528 581,48
0,00
7 528 581,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
Wyszczególnienie
I.

I.a.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.
4.
4.1.

4.2.
5.

5.1.
5.2.

5.3.
6.
6.1.

6.2
7.

7.1.
7.2.

7.3.
8.
8.1.

8.2.
8.3.

8.4.
8.5.

8.6.
8.7.

Kapitał własny na początek okresu (BO)
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach
Kapitał podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału podstawowego
a) zwiększenie (z tytułu)
- wydania udziałów / emisji akcji
- wniesionych dopłat
b) zmniejszenie (z tytułu)
- umorzenia udziałów / akcji
Kapitał podstawowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
Zmiany udziałów (akcji) własnych
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał zapasowy na koniec okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach
Zmiany różnic kursowych z przeliczenia
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
Zmiany zysku z lat ubiegłych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenie (z tytułu)
- przeznaczenie na dopłaty do kapitału podstawowego
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- korekty błędów podstawowych
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
Zmiany straty z lat ubiegłych
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za okres
od 01.01 do
od 01.01 do
31.12.2009
31.12.2008
14 718 952,51
10 077 569,02
-174 380,00
0,00
14 544 572,51
10 077 569,02
10 077 569,02
5 947 139,66
4 130 429,36
4 130 429,36
4 130 429,36
10 077 569,02
10 077 569,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 641 383,49
4 130 429,36
4 641 383,49
4 130 429,36
-174 380,00
4 467 003,49
4 130 429,36
-4 130 429,36
4 130 429,36
4 130 429,36
4 467 003,49
-

8.8.
8.9.
9.

II.
III.

a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
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4 467 003,49
7 796 723,26
9 159 915,68
1 363 192,42
22 341 295,77
-

0,00
4 641 383,49
7 528 581,48
2 887 197,99
14 718 952,51
-

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)
Wyszczególnienie
A.
I.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
III.
B.
I.
1.
2.
3.

4.
II.
1.
2.
3.

4.
5.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Zyski (straty) mniejszości
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych met. praw własności
Amortyzacja
Odpisy wartości firmy
Odpisy ujemnej wartości firmy
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)
mniejszościowym
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Dodatkowe
informacje

Nota 25
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za okres
od 01.01 do
31.12.2009
9 159 915,68
5 277 714,55
6 399 490,79
83 234,77
815 960,77
(60 866,93)
(120 216,03)
(139 012,90)
(506 438,99)
(943 663,66)
(250 773,27)
14 437 630,23

od 01.01 do
31.12.2008
7 528 581,48
7 764 361,05
3 714 866,85
868 521,95
41 136,00
206 215,04
(385 759,18)
3 630 191,48
(310 811,09)
15 292 942,53

84 313,46
84 313,46

-

-

14 440 265,84
14 311 666,84
128 599,00
128 599,00
128 599,00
-

15 039 558,30
13 593 181,48
1 446 376,82
1 446 376,82
1 446 376,82
-

(14 355 952,38)

(15 039 558,30)

5 671 729,84

7 850 013,70
20 000,00

-

5 671 729,84
6 774 651,38
1 363 192,42
-

4 080 644,00
-

-

7 830 013,70
7 597 568,26
2 887 197,99
3 317 644,00
-

7.
8.
9.
III.
D.
E.
F.
G.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)
BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Nota 25

514 854,19
815 960,77
(1 102 921,54)
(1 021 243,69)
(1 021 243,69)
0,00
1 253 506,43
232 262,74
2 624,27

524 204,32
868 521,95
252 445,44
505 829,67
505 829,67
0,00
747 676,76
1 253 506,43
8 143,61

Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego.
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym 2009 i 2008 roku nie występują zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Po dniu bilansowym nie zaszły żadne istotne zdarzenia, które miałyby wpływ na dane wykazane w skonsolidowanym
bilansie za rok 2009 oraz za rok 2008.
Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz
zmian sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Grupy, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Grupa sporządza po raz pierwszy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008.
Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
poprzedzający z danymi skonsolidowanego sprawozdania za rok obrotowy .
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera skonsolidowane dane finansowe za rok 2009 oraz za rok 2008:
-w rachunku zysków i strat, w rachunku przepływów pieniężnych oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym, dane Firmy
Mo-BRUK Produkcja-Sprzedaż-Import-Eksport Mokrzycki Józef za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 oraz Spółki
komandytowej „Mo-BRUK" J. Mokrzycki za okres od 01.04.2008 do 31.12.2008.
-w bilansie na koniec 2008 roku połączone dane bilansowe Spółki komandytowej „Mo-BRUK" J. Mokrzycki oraz „RAFEKOLOGIA" Spółka z o.o.
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło połączenie.
Nie dotyczy.
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz
stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym
związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań
mających na celu eliminację niepewności.
Nie dotyczy. Nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności ani jej zaniechanie.
W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
Nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.
Dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na
dzień 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku zaprezentowano w dołączonych notach.

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 299

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 300

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 301

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 302

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 303

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 304

Nota nr 2
Tabela nr 2.2
ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG TYTUŁÓW WŁASNOŚCI
Lp

Wyszczególnienie

1.
2.
3.
4.

Środki trwałe własne
Środki trwałe używane na podstawie umowy leasingu finansowego
Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych
umów, w tym z tytułu umów leasingu
Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę środków trwałych

5.

na dzień
31.12.2009
30 769 800,84
1 123 690,84
31 893 491,68

31 893 491,68

31.12.2008
32 654 647,99
1 793 681,90
34 448 329,89

34 448 329,89

Nota nr 2
Tabela nr 2.3
WARTOŚĆ NETTO AMORTYZOWANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH UŻYWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU
FINANSOWEGO
na dzień
Lp
Wyszczególnienie
31.12.2009
31.12.2008
1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
3. Urządzenia techniczne i maszyny
213 749,93
414 950,08
4. Środki transportu
909 940,91
1 378 731,82
5. Inne środki trwałe
Razem
1 123 690,84
1 793 681,90

Nota nr 2
Tabela nr 2.4
WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Lp
1.

Wyszczególnienie
Grunty użytkowane wieczyście ogółem
Razem

na dzień
31.12.2009
1 774 602,84
1 774 602,84

31.12.2008
850 522,84
850 522,84

Nota nr 2
Tabela nr 2.5.1
PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE
Lp
Wyszczególnienie
poniesione
planowane
1. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:
14 194 930,96
51 800 000,00
1.1 nakłady na ochronę środowiska
-

Nota nr 2
Tabela nr 2.5.2
PONIESIONE W 2008 ROKU I PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA NIEFINANSOWE
AKTYWA TRWAŁE
Lp
Wyszczególnienie
poniesione
1. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym:
21 377 296,27
1.1 nakłady na ochronę środowiska
-
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planowane
5 000 000,00
-

Nota nr 3
Tabela nr 3.1
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZMIAN WARTOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE
Lp

Wyszczególnienie

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.

Wartość brutto - stan na początek okresu
Zwiększenia wartości brutto (tytuły):
- nabycie
- wytworzenie we własnym zakresie
- odsetki od zobowiązań finansowych
- skapitalizowane różnice kursowe
- inne
- nabycie spółki zależnej
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego
jednostek zagranicznych
Zmniejszenia wartości brutto (tytuły):
- przyjęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji
środków trwałych)
- sprzedaż
- spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych
- inne
- sprzedaż spółki zależnej
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego
jednostek zagranicznych
Wartość brutto - stan na koniec okresu
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na początek
okresu
Zwiększenia odpisów (tytuły):
- odpisy aktualiz. z tyt. utraty wartości ujęte w okresie w
rachunku zysków i strat
- inne
- nabycie spółki zależnej
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego
jednostek zagranicznych
Zmniejszenia odpisów (tytuły):
- kwota odwrócenia odpisów aktualiz. z tyt. utraty wartości
ujęta w okresie w rachunku zysków i strat
- sprzedaż
- sprzedaż spółki zależnej
- różnice kursowe z przeliczenia sprawozdania finansowego
jednostek zagranicznych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - stan na koniec
okresu
Środki trwałe w budowie - stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.do 31.12.2009
od 01.01. do 31.12.2008
6 004 952,59
7 501 895,84
4 482 737,96
21 377 296,27
4 482 737,96
21 377 296,27
3 413 054,39
3 403 054,39

22 874 239,52
22 861 944,44

10 000,00
-

12 295,08

7 074 636,16
-

6 004 952,59

0,00
-

0,00

0,00
-

0,00

0,00

0,00

7 074 636,16

6 004 952,59
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Tabela nr 7.3.2
ZMIANA WYSOKOŚCI ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI W 2008 r.
Odpisy aktualizujące:
należności z
pozostałe
Lp
Wyszczególnienie
należności
tytułu dostaw i
należności
długoterminowe
usług
krótkoterminowe
1. Stan odpisów aktualizujących na początek
37 566,94
okresu
2. Zwiększenie odpisów (tytuły):
0,00
32 274,34
0,00
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.

- odpisy utworzone w okresie ujęte w
pozostałych kosztach operacyjnych
- inne

29 975,18

Zmniejszenie odpisów (tytuły):
- odpisy rozwiązane w okresie ujęte w
pozostałych przychodach operacyjnych
Stan odpisów aktualizujących na koniec
okresu

należności
ogółem
37 566,94
32 274,34
29 975,18

-

2 299,16

-

2 299,16

0,00

17 138,05

0,00

17 138,05

17 138,05
0,00

17 138,05

52 703,23

0,00

52 703,23

Nota nr 8
Tabela nr 8.2
SPECYFIKACJA KRÓTKOTERMINOWYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH CZYNNYCH
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyszczególnienie
Polisy ubezpieczeniowe
Gwarancje polisy
Koszty energii
Opłaty i abonamenty
Materiały reklamowe
Dostęp do Internetu
Literatura fachowa
Opłata leasingowa
Pozostałe
Razem

na dzień
31.12.2009
79 612,40
7 451,00
103 819,49
33 587,09
2 188,00
1 110,00

227 767,98

31.12.2008
81 543,69
5 780,00
55 794,26
23 513,48
2 607,76
222,91
3 390,91
9 000,00
9 978,27
191 831,28

Nota nr 8
Tabela nr 8.3
SPECYFIKACJA INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH BIERNYCH
Lp
1.
1.1
2.
2.1
3.

Wyszczególnienie
Długoterminowe rozliczenia (tytuły):
Rozliczenie dotacji
Krótkoterminowe rozliczenia (tytuły):
F-ra dotycz.poprz.okresu sprawozdawczego
Razem
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na dzień
31.12.2009
382 877,56
382 877,56
0,00
382 877,56

31.12.2008
581 843,89
581 843,89
15 870,24
15 870,24
597 714,13
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Tabela nr 15.1
WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tytuł zabezpieczonego zobowiązania
umowa kredytowa z KBS Kraków
umowa kredytowa BS Wieliczka
umowa kredytowa KBS Kraków
umowa kredytowa BGŻ O/Nowy Sącz
umowa kredytowa KBS Kraków
umowa kredytowa KBS Kraków
umowa kredytowa KBS Kraków
umowa kredytowa KBS Kraków
umowy kredytowe KBS O/Kraków
umowa kredytowe BS Wieliczka
umowa kredytowa BGŻ

Rodzaj zabezpieczenia
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
zastawy
zastawy
zastawy
Razem

Kwota zabezpieczenia na
dzień:
31.12.2009
1 400 000,00
2 150 000,00
1 075 000,00
500 000,00
5 000 000,00
2 465 031,00
2 288 295,00
640 000,00
7 793 142,65
6 061 013,20
6 748 000,00
36 120 481,85

Tabela nr 15.2
WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ ZABEZPIECZONYCH NA MAJĄTKU W 2008 r.
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tytuł zabezpieczonego zobowiązania
umowa kredytowa z KBS Kraków
umowa kredytowa z BS Wieliczka
umowa kredytowa z BS Wieliczka
umowa kredytowa z BGŻ
umowa kredytowa KBS Kraków
umowa kredytowa KBS Kraków
umowa kredytowa BGŻ
umowa kredytowa BS Wieliczka
umowa kredytowa KBS Kraków

Rodzaj zabezpieczenia
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
hipoteka
zastaw
zastaw
zastaw
Razem

Kwota zabezpieczenia na
dzień:
31.12.2008
1 400 000,00
2 150 000,00
1 075 000,00
500 000,00
5 000 000,00
2 465 031,00
6 748 000,00
6 061 013,20
7 793 142,65
33 192 186,85

Nota nr 18
Tabela nr 18.1
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA RZECZOWA
za okres
Lp
Wyszczególnienie
od 01.01 do 31.12.2009
od 01.01 do 31.12.2008
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):
35 802 735,21
24 806 243,35
1.1. - wyroby
2 889 263,75
446 486,14
1.2. - usługi
32 913 471,46
24 359 757,21
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):
7 218 762,35
6 234 117,15
2.1. - towary
7 124 321,99
6 229 810,73
2.2. - materiały
94 440,36
4 306,42
Razem
43 021 497,56
31 040 360,50
Nota nr 18
Tabela nr 18.2
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW - STRUKTURA TERYTORIALNA
za okres
Lp
Wyszczególnienie
od 01.01 do 31.12.2009
od 01.01 do 31.12.2008
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów (tytuły):
35 802 735,21
24 806 243,35
1.1. - kraj
35 802 735,21
24 806 243,35
1.2. - eksport
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (tytuły):
7 218 762,35
6 234 117,15
2.1. - kraj
7 218 762,35
6 234 117,15
2.2. - eksport
Razem
43 021 497,56
31 040 360,50
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Nota nr 21
Tabela nr 21.1
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
Lp
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

Wyszczególnienie
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:
- przychody ze zbycia (+)
- wartość netto zbytych aktywów (-)
Dotacje
Inne przychody operacyjne (tytuły):
- rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności
- rozwiązanie pozostałych rezerw
- uzyskane kary, grzywny, odszkodowania
- nadwyżki inwentaryzacyjne
- zobowiązania umorzone
- darowizny otrzymane
-refundacja wynagrodzeń
-refaktura ECO-instal
- inne
Razem pozostałe przychody operacyjne

za okres
od 01.01 do 31.12.2009 od 01.01 do 31.12.2008
60 866,93
0,00
75 953,74
(15 086,81)
55 902,36
550 875,94
404 912,61
17 987,45
5 073,50
29 951,47
14 670,18
8 301,19
93 053,73
62 545,52
6 382,43
388 830,68
328 992,40
611 742,87
460 814,97

Nota nr 21
Tabela nr 21.2
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
Lp
1.
1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.

Wyszczególnienie
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:
- przychody ze zbycia (-)
- wartość netto zbytych aktywów (+)
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne (tytuły):
- zapłacone kary, grzywny, odszkodowania
- niedobory inwentaryzacyjne
- przekazane darowizny
-rezerwy na należności
- inne
Razem pozostałe koszty operacyjne

za okres
od 01.01 do 31.12.2009
od 01.01 do 31.12.2008
0,00
0,00
108 328,63
0,00
142 664,48
114 930,90
21 376,30
997,24
31 107,21
17 621,78
46 062,54
8 859,02
24 405,80
41 136,00
19 712,63
46 316,86
250 993,11
114 930,90
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Nota nr 23
Tabela nr 23.1.1
ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ZA OKRES
SPRAWOZDAWCZY
Lp
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie
Przychody i zyski w ewidencji
Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):
- różnice kursowe
- rozwiązane odpisy aktualizujące
- rozwiązane rezerwy
-zwrot odsetek budżetowych
Przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi (tytuły):
Razem przychody podatkowe (1-2+3)
Koszty i straty w ewidencji
Koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
-PFRON
- odsetki budżetowe
- koszty związków zawodowych
- darowizny
-pozostałe
Koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
- utworzone odpisy aktualizujące
- utworzone rezerwy
- różnice kursowe
- niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS
- różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
-opłata leasingowa
- naliczone odsetki
Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi (tytuły):
- ZUS ujęte w kosztach w roku ubiegłym
- różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Razem koszty podatkowe (5-6-7+8)
Dochód / strata (4-9)
Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)
Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim):
- straty podatkowe z lat ubiegłych
- darowizny
- inne
Podstawa opodatkowania (10-11-12)
Podatek dochodowy wg stawki
Odliczenia od podatku
Podatek należny (14-15)
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za okres
od 01.01 do 31.12.2009
8 178 007,31
4 777,27
663,97
3 818,00
295,30
0,00
8 173 230,04
8 071 107,23
56 153,54
37 101,00
4,29
1 107,37
3 300,00
14 640,88
-135 455,84
(145 146,20)
778,58
2 152,60
9 000,00
(2 240,82)
0,00

8 150 409,53
22 820,51
0,00
1 550,00
1 550,00
21 270,51
4 041,00
0,00
4 041,00

Nota nr 23
Tabela nr 23.1.2
ROZLICZENIE BIEŻĄCEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH W 2008 r.
Lp
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie
Przychody i zyski w ewidencji
Przychody nie podlegające opodatkowaniu i wolne od podatku (tytuły):
- różnice kursowe
- rozwiązane odpisy aktualizujące
- dotacja
- refundacja PFRON
Przychody podatkowe, nie będące przychodami księgowymi (tytuły):
Razem przychody podatkowe (1-2+3)
Koszty i straty w ewidencji
Koszty i straty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
-darowizny
- odsetki podatkowe
- rezerwy
-amortyzacja samochodu osobowego
- amortyzacja środków z dotacji
-PFRON
reprezentacja , rada nadzorcza
darowizny
związki zawodowe
amortyzacja bilansowa
- inne
Koszty i straty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (tytuły):
- utworzone odpisy aktualizujące
- odsetki leasingowe
- różnice kursowe
- niewypłacone wynagrodzenia oraz ZUS
- różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
- odpis ZFSS
-rezerwy
- czynsz leasingowy
Koszty podatkowe, nie będące kosztami księgowymi (tytuły):
- wypłacone wynagrodzenia oraz ZUS ujęte w kosztach w roku ubiegłym
- różnica w bilansowym oraz podatkowym ujęciu amortyzacji od środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
- spłata rat leasingowych
- inne
Razem koszty podatkowe (5-6-7+8)
Dochód / strata (4-9)
Dochody wolne od opodatkowania (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim)
Odliczenia od dochodu (kwoty wpisywać ze znakiem dodatnim):
Podstawa opodatkowania (10-11-12)
Podatek dochodowy wg stawki
Odliczenia od podatku
Podatek należny (14-15)
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za okres od 01.01. do
31.12.2008
31 546 796,60
237 401,18
9 083,15
5 073,50
219 210,29
4 034,24
31 309 395,42
24 018 215,12
742 169,43
8 859,02

4 735,53
219 210,29
4 704,24

445 032,68
59 627,67
609 936,73
99 824,07
923,44
468 053,22

41 136,00
872 933,46

528 043,57
344 889,89
23 539 042,42
7 770 353,00
7 770 353,00
-

Odroczony podatek dochodowy występuje tylko w Spółce zależnej RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o.
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Nota nr 25
Tabela nr 25.1
STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZYJĘTYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Lp
Wyszczególnienie

na dzień

31.12.2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne
Inne aktywa pieniężne
Razem środki pieniężne wykazane w bilansie
Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku
przepływów pieniężnych do środków pieniężnych
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie
Razem środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych

31.12.2008

99 771,72
132 491,02
232 262,74

60 953,88
1 188 444,85
4 107,70

232 262,74

1 253 506,43

1 253 506,43

Nota nr 25
Tabela nr 25.2
UZGODNIENIE ZMIAN STANU NIEKTÓRYCH POZYCJI Z BILANSU ZE ZMIANAMI STANU TYCH POZYCJI WYKAZANYMI W
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Lp
Wyszczególnienie
za okres
od 01.01 do
od 01.01 do
31.12.2009
31.12.2008
1.1. Zmiana stanu należności wykazana w bilansie
(506 438,99)
(385 759,18)
1.2. Korekta o zmianę stanu należności z tytułu otrzymanych dywidend
1.3. Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych
1.4. Korekta o zmianę stanu należności z tytułu zbycia aktywów finansowych
1. Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów pieniężnych
(506 438,99)
(385 759,18)
2.1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów,
(943 663,66)
3 630 191,48
wykazana w bilansie
2. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów,
(943 663,66)
3 630 191,48
wykazana w rachunku przepływów pieniężnych
3.1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazanych w bilansie
(250 773,27)
(310 811,09)
3. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wykazana w rachunku przepływów
(250 773,27)
(310 811,09)
pieniężnych
4. Inne korekty razem
0,00
0,00
Nota nr 26
Tabela nr 26.1
KURSY WALUTOWE PRZYJĘTE DO WYCENY POZYCJI WYRAŻONYCH W WALUTACH OBCYCH
Lp
1.

Wyszczególnienie
EUR/PLN

na dzień
31.12.2009
31.12.2008
4,1082
4,1724

Nota nr 27
Tabela nr 27.1
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE Z PODZIAŁEM NA GRUPY ZAWODOWE
za okres
Lp
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni
Pracownicy ogółem

od 01.01 do
31.12.2009

od 01.01 do
31.12.2008
37
123
160
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16
69
85

Nota nr 28
Tabela nr 28.1
WYNAGRODZENIA, ŁĄCZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU, WYPŁACONE LUB NALEŻNE OSOBOM
WCHODZĄCYM W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ NADZORUJĄCYCH
za okres
Lp
Wyszczególnienie
od 01.01 do
31.12.2009
1. Zarząd Spółki Zależnej
100 450,25
2. Rada Nadzorcza w Spółce Zależnej
46 200,00
Razem
146 650,25

od 01.01 do
31.12.2008

0,00

Nota nr 30
Tabela nr 30.1
WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK OBROTOWY
Lp

Wyszczególnienie

1. Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
2. Pozostałe usługi
3. Łączne wynagrodzenie

od 01.01 do
31.12.2009
8 000,00
22 000,00
30 000,00

Kwota za okres:
od 01.01 do
31.12.2008
3 500,00
3 500,00

20.2. Informacje finansowe pro forma

Emitent nie sporządzał danych finansowych pro forma, ponieważ w działalności Grupy Emitenta nie wystąpiły transakcje
wywołujące znaczące zmiany brutto.
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20.3. Badanie historycznych rocznych informacji finansowych

Historyczne informacje finansowe zamieszczone w niniejszym Prospekcie Emisyjnym zostały zbadane przez biegłego
rewidenta. Poniżej zaprezentowano pełną treść opinii o danych historycznych.
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
o historycznych informacjach finansowych Emitenta za okresy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, od 1 stycznia do 31
grudnia 2009 roku oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, sporządzonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań
finansowych za wskazane okresy, zbadanych przez niezależnych biegłych rewidentów, dla Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Mo-BRUK S.A.
Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego oraz zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia
29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji
zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz
rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami) – zwanego dalej
Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004, przeprowadziliśmy badanie historycznych informacji finansowych Grupy
Kapitałowej Mo-BRUK S.A. (dalej Grupa), w której jednostką dominującą jest Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, Niecew 68
(kod pocztowy: 33-322, Korzenna), obejmujących:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku,
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.
Za przedstawione powyżej skonsolidowane sprawozdania finansowe, jak również za prawidłowość ich ustalenia
odpowiedzialny jest Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent). Wskazane skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały
sporządzone przez jednostkę dominującą w celu zamieszczenia w Prospekcie, zgodnie z załącznikiem I, punkt 20.1 do
Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004.
Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o rzetelności i jasności prezentowanych w niniejszym Prospekcie emisyjnym
skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okresy zakończone odpowiednio 31 grudnia 2010 roku oraz 31 grudnia 2009
i 31 grudnia 2008 roku.
Badanie wskazanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych przeprowadziliśmy stosownie do:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdania finansowe, stanowiące historyczne dane
finansowe prezentowane w Prospekcie Emisyjnym, nie zawierają istotnych nieprawidłowości. W szczególności badanie
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowania przez Grupę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków
oraz sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają
liczby i informacje zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, jak i całościową ocenę skonsolidowanych
sprawozdań finansowych. Uważamy, że przeprowadzone badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia
miarodajnej opinii o historycznych informacjach finansowych.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 października 2011.roku podjęło uchwalę o stosowaniu przez
Emitenta, począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2011, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie
rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej MSR. W zawiązku z powyższym, na potrzeby niniejszego Prospektu
Emisyjnego, Emitent dokonał przekształcenia statutowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2010 i 2009,
tak by historyczne informacje finansowe za wskazane okresy zaprezentowane zostały według zasad (MSR) stosowanych
przez Emitenta w 2011 roku.
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Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone za rok 2008 zaprezentowano w formie sporządzonej zgodnie z
Ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, zwanymi dalej PSR. Dodatkowo, zgodnie
z rekomendacjami CESR, w sprawie spójnej implementacji Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 o prospekcie, Emitent
zaprezentował również skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za rok 2009, sporządzone zgodnie z PSR.
Skonsolidowane dane finansowe za rok 2009 stanowią dane okresu przejściowego i są prezentowane zgodnie z obydwoma
zbiorami zasad rachunkowości (PSR i MSR). Skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone za rok 2010 oraz 2009
zgodnie z MSR są prezentowane w Prospekcie Emisyjnym odrębnie od sprawozdań finansowych sporządzonych za rok
2009 oraz 2008, sporządzonych zgodnie z PSR.
Badanie historycznych informacji finansowych przeprowadziliśmy, opierając się na wydanych i opublikowanych opiniach
biegłych rewidentów oraz na samodzielnym badaniu poszerzonych informacji. Naszemu badaniu w szczególności podlegało
przekształcenie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2010 i 2009, sporządzonych zgodnie z PSR, na
skonsolidowane sprawozdania sporządzone zgodne z MSR.
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdania finansowe we wszystkich istotnych aspektach:
a)

zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej dokumentacji konsolidacyjnej zgodnie z wymagającymi
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości;

b)

są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa;

c)

przedstawiają, dla celów Prospektu, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na dzień:

- 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2009 roku oraz wyniki finansowe za lata obrotowe kończące się w tych datach, zgodnie z
MSR,
- 31 grudnia 2009 roku i 31 grudnia 2008 roku oraz wyniki finansowe za lata obrotowe kończące się w tych datach, zgodnie z
PSR.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zwracamy
uwagę na następujące kwestie.
W dniu 30 grudnia 2008 roku Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce RAF
EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Jednostka Dominująca nabyła w styczniu
2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na księgowej wartość aktywów netto Spółki
Zależnej na dzień 31 grudnia 2009 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa. W wyniku rozliczenia przejęcia została
ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł. W wyniku zdarzeń, które wystąpiły do dnia wydania niniejszej
opinii, nie powstały okoliczności wskazujące na istnienie istotnej różnicy między wartością księgową a wartością godziwą
przyjętą na dzień przejęcia.
Kierując się zasadą przewagi treści ekonomicznej nad formą, jako dane za 2008 rok zaprezentowane zostały zsumowane
dane firmy „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef za okres od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2008 oraz dane Spółki „Mo BRUK” J.
Mokrzycki Spółka komandytowa za okres od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008. Mając na uwadze fakt, że
przedsiębiorstwo „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef zostało wniesione jako wkład do spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka
komandytowa, powyższy sposób prezentacji danych porównywalnych uważamy za właściwy.
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa za
2009 rok zostało zbadane przez innego biegłego rewidenta, który wydał o tym sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń i uwag
objaśniających.
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej w zakresie danych za 2010 rok zawiera połączone
wartości ze sprawozdania „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa (od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku)
oraz Mo-BRUK S.A. (od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku). Powyższe jest następstwem zarejestrowania przez
Sąd Rejestrowy w dniu 1 czerwca 2010 roku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki komandytowej na spółkę
akcyjną.
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W dniu 26 marca 2011 Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2011, iż w dniu 16 marca 2011 roku Minister
Środowiska wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w
Wałbrzychu. W ocenie Spółki decyzja Ministra została wydana z naruszeniem prawa. Decyzja jest nieprawomocna i nie
wpływa na prowadzoną obecnie przez spółkę Mo-BRUK S.A. działalność w Wałbrzychu. Zarząd Spółki wskazał jednak na
znaczącą niedogodność kontynuacji działalności składowiska oraz zakładu recyklingu w Wałbrzychu, gdyż obecna sytuacja
wymaga żmudnych procedur odwoławczych. Jednakże, w ocenie Spółki ryzyko zaprzestania lub ograniczenia działalności
Spółki we wskazanej lokalizacji jest niewielkie. W dniu 17 sierpnia 2011 roku na wniosek Emitenta Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej Decyzji Ministra Środowiska.

Marek Dobek
Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o., wpisany na listę biegłych
rewidentów pod numerem 10294

Marek Dobek
Wiceprezes Zarządu HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3149.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 roku
.
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20.4. Raporty biegłego rewidenta za ostatnie 3 lata obrotowe

Poniżej zamieszczone zostały opinie z badań:
1. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za okres od
01.01.2010 do 31.12.2010 roku sporządzonego zgodnie z PSR,
2. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J.
Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku sporządzonego zgodnie z PSR,
3. Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego poprzednika prawnego Emitenta – Mo-BRUK J.
Mokrzycki spółka komandytowa za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku sporządzonego zgodnie z PSR,
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Mo-BRUK S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
(Grupa Kapitałowa), w której Jednostką Dominującą jest Mo-BRUK S.A. (Spółka), z siedzibą w Niecwi, Niecew 68 (kod
pocztowy: 33-322, Korzenna), na które składa się:
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę: 65 006 506,65 złotych,
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący
zysk netto w kwocie 6 891 911,17 złotych,
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 28 091 736,23 złotych,
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 268 785,74 złotych,
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik Jednostki Dominującej.
Kierownik Jednostki Dominującej oraz Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia,
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania
przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i
znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2009 roku,
zbadaliśmy w roku ubiegłym. Wydaliśmy o tym sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniami o treści:
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
zostało zbadane przez innego biegłego rewidenta. Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Zależnej
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Aktywa Spółki „RAF-EKOLOGIA” Sp.
z o.o. stanowiły na koniec 2009 roku 5,12% skonsolidowanych aktywów, przychody 17,53% skonsolidowanych przychodów,
kapitał własny 3,72% skonsolidowanych kapitałów przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.
W dniu 30 grudnia 2008 roku Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce
RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Jednostka Dominująca nabyła w
styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na księgowej wartość aktywów netto
Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2009 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa. W wyniku rozliczenia przejęcia
została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
oraz uwagą objaśniającą o treści:
Zwracamy uwagę, na sposób zaprezentowania danych porównywalnych. Kierując się zasadą przewagi treści nad formą jako
dane porównywalne zaprezentowane zostały zsumowane dane firmy „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef za okres od 1 stycznia
2008 do 31 marca 2008 oraz dane Spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa za okres od 1 kwietnia 2008 do 31
grudnia 2008. Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwo „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef zostało wniesione jako wkład do
spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa, powyższy sposób prezentacji danych porównywalnych uważamy za
właściwy.
Naszym zdaniem, z uwzględnieniem powyższych kwestii, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące
dane liczbowe i objaśnienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010
roku,
zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości grupy kapitałowej
oraz przepisami wydanego na podstawie powołanej wyżej ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25
września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń
i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1327),
jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi
Grupę Kapitałową.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
zwracamy uwagę, że podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej w zakresie danych za 2010 rok
zawiera połączone wartości ze sprawozdania „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa (od 1 stycznia 2010 roku do 31
maja 2010 roku) oraz MO-BRUK S.A. (od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku). Powyższe jest następstwem
zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy w dniu 1 czerwca 2010 roku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki
komandytowej na spółkę akcyjną.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku jest kompletne w
rozumieniu ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.
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Marek Dobek

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o., wpisany na listę biegłych
rewidentów pod numerem 10294

Wiceprezes Zarządu HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3149.

Warszawa, dnia 21 marca 2011 roku
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Komplementariusza i Komandytariuszy „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „Mo-BRUK” J.
Mokrzycki Spółka komandytowa, z siedzibą Jednostki Dominującej (zwanej dalej Spółką) w Korzennej, numer lokalu 214
(kod pocztowy 33-322 Korzenna), sporządzonego zgodnie z Ustawą o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi, na które składa się:
wprowadzenie do sprawozdania
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę: 44 455 912,18 złotych (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset dwanaście, 18/100);
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący
zysk netto w kwocie 9 159 915,68 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset piętnaście, 68/100);
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 021 243,69 złotych (słownie złotych: jeden milion
dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy, 69/100);
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7 622 343,26 złotych (słownie złotych: siedem milionów
sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy, 26/100);
informacja dodatkowa, obejmująca dodatkowe noty i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik Jednostki Dominującej.
Kierownik jednostki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności
spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki zależnej zasad (polityki) rachunkowości i
znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa
zostało zbadane przez innego biegłego rewidenta. Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Zależnej
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Aktywa Spółki „RAF-EKOLOGIA” Sp.
z o.o. stanowiły na koniec 2009 roku 5,12% skonsolidowanych aktywów, przychody 17,53% skonsolidowanych przychodów,
kapitał własny 3,72% skonsolidowanych kapitałów przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.
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W dniu 30 grudnia 2008 roku Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce
RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Jednostka Dominująca nabyła w
styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na księgowej wartość aktywów netto
Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa. W wyniku rozliczenia przejęcia
została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł.
Naszym zdaniem, z wyjątkiem zgłoszonych powyżej zastrzeżeń, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy
Kapitałowej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa na dzień 31 grudnia 2009 roku, jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku,
sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z zasadami (polityką)
rachunkowości, wymogami Ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi,
jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa.
Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, zwracamy uwagę, na sposób zaprezentowania danych porównywalnych. Kierując się zasadą przewagi treści
nad formą jako dane porównywalne zaprezentowane zostały zsumowane dane firmy „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef za okres
od 1 stycznia 2008 do 31 marca 2008 oraz dane Spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa za okres od 1
kwietnia 2008 do 31 grudnia 2008. Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwo „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef zostało
wniesione jako wkład do spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa, powyższy sposób prezentacji danych
porównywalnych uważamy za właściwy.

Marek Dobek

Marek Dobek

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o., wpisany na listę biegłych
rewidentów pod numerem 10294

Wiceprezes Zarządu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3149.

Bydgoszcz, dnia 31 maja 2010 roku.
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Mo-BRUK S.A..
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, w którym Grupa ta funkcjonowała pod nazwą Grupa Kapitałowa „MoBRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa (Grupa Kapitałowa), z obecną siedzibą Jednostki Dominującej (zwanej dalej
Spółką) w Niecwi, Niecew 68 (kod pocztowy: 33-322 Korzenna), na które składa się:
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę: 45 900 120,03 złotych,
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk
netto w kwocie 7 528 581,48 złotych,
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku,
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 661 383,49 złotych,,
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 505 829,67 złotych,
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2008 zostało sporządzone w roku 2011 na potrzeby
prezentacji tego sprawozdania w Prospekcie Emisyjnym Mo-BRUK S.A.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest kierownik Jednostki Dominującej.
Kierownik Jednostki Dominującej jest zobowiązany do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz Jednostkę Zależną zasad (polityki) rachunkowości i
znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nie
zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Jednostki Zależnej
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. również nie zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. Aktywa Spółki
„RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. stanowiły na koniec 2008 roku 4,7% skonsolidowanych aktywów przed dokonaniem wyłączeń
konsolidacyjnych.
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Naszym zdaniem, z wyjątkiem zgłoszonego wyżej zastrzeżenia, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień
31 grudnia 2008 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008
roku,
zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości Grupy Kapitałowej
oraz przepisami wydanego na podstawie powołanej wyżej ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia
2008 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady
reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1004),
jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi
Grupę Kapitałową.
Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, zwracamy uwagę na poniższe kwestie:
W dniu 30 grudnia 2008 roku „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa nabyła 92,7% udziałów w spółce
RAF-EKOLOGIA” Sp. z o.o. Pozostałe udziały stanowiące 7,3% kapitału zakładowego Jednostka Dominująca nabyła w
styczniu 2009 roku. Dokonując rozliczenia przejęcia Jednostka Dominująca oparła się na księgowej wartość aktywów netto
Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2008 roku, przyjmując że jest to ich wartość godziwa. W wyniku rozliczenia przejęcia
została ujawniona dodatnia wartość firmy w kwocie 832,3 tys. zł. W wyniku zdarzeń, które wystąpiły do dnia wydania
niniejszej opinii, nie powstały okoliczności wskazujące na istnienie istotnej różnicy między wartością księgową a wartością
godziwą przyjętą na dzień przejęcia.
Nie zgłaszając dalszych zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, zwracamy uwagę, na sposób zaprezentowania danych. Kierując się zasadą przewagi treści nad formą jako
dane bieżące zaprezentowane zostały zsumowane dane firmy „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef za okres od 1 stycznia 2008 do
31 marca 2008 oraz dane Spółki „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa za okres od 1 kwietnia 2008 do 31 grudnia
2008. Mając na uwadze fakt, że przedsiębiorstwo „Mo-BRUK” Mokrzycki Józef zostało wniesione jako wkład do spółki
„Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa, powyższy sposób prezentacji danych porównywalnych uważamy za
właściwy.

Marek Dobek

Marek Dobek

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o., wpisany na listę
biegłych rewidentów pod numerem 10294

Wiceprezes Zarządu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3149.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 roku
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20.5. Data najnowszych informacji finansowych

Ostatnie informacje finansowe poddane badaniu przez biegłego rewidenta dotyczą okresu od 1 stycznia 2011 r. do 30
czerwca 2011r. i zostały przedstawione poniżej w niniejszym Prospekcie Emisyjnym.
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu Mo-BRUK S.A.
Przeprowadziliśmy badanie załączonego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Mo-BRUK S.A. (Grupa Kapitałowa), w której Jednostką Dominującą jest Mo-BRUK S.A. (Spółka), z siedzibą w Niecwi,
Niecew 68 (kod pocztowy: 33-322, Korzenna), na które składa się:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2011 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę: 79 492 472 złotych,
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku
wykazujące całkowity dochód w kwocie 170 131 złotych,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku,
wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 170 132 złotych,
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku,
wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 876 868 złotych,
informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe
informacje i objaśnienia.
Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
odpowiedzialny jest kierownik Jednostki Dominującej.
Kierownik Jednostki Dominującej oraz Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej są zobowiązani do zapewnienia,
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką)
rachunkowości Grupy Kapitałowej tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia
ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy Kapitałowej.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie
poprawności zastosowanych przez Jednostkę Dominującą oraz jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości i
znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw, z których wynikają liczby i
informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 30
czerwca 2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku,
zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
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Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi
Grupę Kapitałową.
Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, zwracamy uwagę, na poniższe kwestie.
Podlegające konsolidacji sprawozdanie finansowe Spółki Dominującej w zakresie danych porównywalnych za 2010 rok
zawiera odpowiednio połączone wartości ze sprawozdania „Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa (od 1 stycznia
2010 roku do 31 maja 2010 roku) oraz Mo-BRUK S.A. (od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku - dla sprawozdania
z sytuacji finansowej, od 1 czerwca do 30 czerwca 2010 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze
zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych). Powyższe jest następstwem zarejestrowania
przez Sąd Rejestrowy w dniu 1 czerwca 2010 roku przekształcenia formy prawnej Spółki ze spółki komandytowej na spółkę
akcyjną.
W dniu 26 marca 2011 Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2011, iż w dniu 16 marca 2011 roku Minister
Środowiska wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2007 roku
w przedmiocie udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w
Wałbrzychu. W ocenie Spółki decyzja Ministra została wydana z naruszeniem prawa. Decyzja jest nieprawomocna i nie
wpływa na prowadzoną obecnie przez spółkę Mo-BRUK S.A. działalność w Wałbrzychu. Zarząd Spółki wskazał jednak na
znaczącą niedogodność kontynuacji działalności składowiska oraz zakładu recyklingu w Wałbrzychu, gdyż obecna sytuacja
wymaga żmudnych procedur odwoławczych. Jednakże, w ocenie Spółki ryzyko zaprzestania lub ograniczenia działalności
Spółki we wskazanej lokalizacji jest niewielkie. W dniu 17 sierpnia 2011 roku na wniosek Emitenta Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej Decyzji Ministra Środowiska.
Do dnia zakończenia naszego badania, to jest do 18 sierpnia 2011 roku, Zarząd Spółki nie złożył skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2010 (rok poprzedni) do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, jak wymagają tego przepisy
Ustawy o rachunkowości.

Marek Dobek

Marek Dobek

Kluczowy Biegły Rewident
przeprowadzający badanie w imieniu
HLB M2 Audyt Sp. z o.o., wpisany na listę biegłych
rewidentów pod numerem 10294

Wiceprezes Zarządu HLB M2 Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod
numerem 3149.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 roku
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20.6. Śródroczne i inne informacje finansowe

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011
roku
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2011 roku
sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (m.in. z MSR 34 - Śródroczna
sprawozdawczość finansowa) na potrzeby niniejszego Prospektu. Sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego
rewidenta.
Wskazane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający jego porównywalność z
zaprezentowanymi w prospekcie historycznymi informacjami finansowymi za rok 2010 oraz 2009 przez zastosowanie
jednolitych zasad (polityki) rachunkowości, zgodnie z formą, jaka zostanie przyjęta w kolejnym opublikowanym sprawozdaniu
finansowym Emitenta, z uwzględnieniem standardów i zasad rachunkowości oraz przepisów prawnych mających
zastosowanie do takiego rocznego sprawozdania finansowego (za 2011 rok).
Informacje ogólne
Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe:
Jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Mo-BRUK Spółka Akcyjna, z siedzibą w
Niecwi 68, 33-322 Korzenna ( zwana dalej „jednostką dominującą”). Jednostka dominująca w okresie od 1 stycznia 2010
roku do 31 maja 2010 roku prowadziła działalność gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki z
siedzibą w Korzennej 214, 33-322 Korzenna. W dniu 30 kwietnia 2010 roku Wspólnicy spółki komandytowej podjęli uchwałę
o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną. Rejestracja przekształcenia przez sąd rejestrowy nastąpiła w dniu 1 czerwca
2010 roku. Mo-BRUK Spółka Akcyjną została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000357598. Spółce nadano numer
statystyczny REGON 120652729 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7343294252.
Według umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki jest:
gospodarka odpadami
budowa dróg
produkcja paliw alternatywnych
sprzedaż detaliczna paliw
inna sprzedaż
Klasyfikacja działalności podstawowej według PKD – 3822Z gospodarka odpadami.
Czas trwania Spółki:
Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
Zdarzenia po dniu bilansowym
Zgodnie z MSR 10, do zdarzeń następujących po dniu bilansowym zalicza się wszystkie zdarzenia jakie miały miejsce od
dnia bilansowego do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.
Emitent w raporcie bieżącym nr 19/2011 opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 marca 2011 poinformował,
iż w dniu 16 marca 2011 roku Minister Środowiska wydał decyzję dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2007 roku w przedmiocie udzielenia firmie Mo-BRUK pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu. W ocenie Spółki decyzja Ministra została wydana z naruszeniem
prawa. Decyzja jest nieprawomocna i nie wpływa na prowadzoną obecnie przez spółkę Mo-BRUK S.A. działalność w
Wałbrzychu. Zarząd Spółki wskazał jednak na znaczącą niedogodność kontynuacji działalności składowiska oraz zakładu
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recyklingu w Wałbrzychu, gdyż obecna sytuacja wymaga żmudnych procedur odwoławczych. Jednakże, w ocenie Spółki
ryzyko zaprzestania lub ograniczenia działalności Spółki we wskazanej lokalizacji jest niewielkie. W dniu 17 sierpnia 2011
roku, na wniosek Emitenta, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał wykonanie zaskarżonej Decyzji
Ministra Środowiska.
W dniu 1 sierpnia 2011 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia warunków emisji przez Spółkę obligacji na
okaziciela serii A. Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie czterech inwestycji realizowanych przez
Emitenta, tj.:
rozbudowę funkcjonującego zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach k/Ożarowa;
budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdże;
budowę zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych w Piekarach Śląskich;
budowę zakładu przetwarzania mułów węglowych (realizacja przewidziana jest w trzech powiązanych technologicznie
lokalizacjach) w Wałbrzychu.
Łączna wartość emisji wyniosła 50.000.000 zł. Zarząd Emitenta Uchwałą z dnia 12 sierpnia 2011 roku dokonał przydziału
obligacji na okaziciela serii A o wartości 50 mln zł, a środki z emisji wpłynęły na konto emitenta.
WYBRANE DANE FINANSOWE
tys. PLN
TYTUŁ

01.01.2011 30.06.2011

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

tys. EUR

01.01.2010 30.06.2010

01.01.2011 30.06.2011

01.01.2010 30.06.2010

21 525 827

20 510 516

5 425 813

5 122 251

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

334 418

1 605 412

84 294

400 932

III. Zysk (strata) brutto

234 750

1 155 285

59 171

288 518

IV. Zysk (strata) netto

170 131

1 285 707

42 883

321 090

2 247 254

6 423 889

566 444

1 604 288

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(9 894 431)

(1 810 488)

(2 493 996)

(452 147)

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(2 229 691)

15 534 046

(562 017)

3 879 438

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

(9 876 868)

20 147 447

(2 489 569)

5 031 579

2 341 385

2 341 385

2 341 385

2 341 385

0,07

0,55

0,02

0,14

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

IX. Liczba akcji *
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

tys. PLN
TYTUŁ

30.06.2011

tys. EUR
31.12.2010

30.06.2011

31.12.2010

XI. Aktywa razem

79 492 472

79 611 539

19 939 917

20 102 401

XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

17 264 501

17 553 700

4 330 633

4 432 417

XIII. Zobowiązania długoterminowe

6 562 135

8 741 588

1 646 048

2 207 305

XIV. Zobowiązania krótkoterminowe

10 702 367

8 812 112

2 684 585

2 225 112

XV. Kapitał własny

62 227 971

62 057 839

15 609 284

15 669 984

XVI. Kapitał zakładowy

23 413 850

23 413 850

5 873 138

5 912 140

2 341 385

2 341 385

2 341 385

2 341 385

26,6

26,5

7

7

XVII. Liczba akcji *
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

* Liczba akcji w 2009 roku została podana dla porównania, bowiem do 1 czerwca 2010 roku Spółka działała jako spółka
komandytowa.
Powyższe dane finansowe za pierwsze rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące: pierwszego półrocza 2011 roku - według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2011 roku - 3,9866 złotych / EUR, końca roku 2010 - według średniego kursu
ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2010 roku - 3,9603 złotych / EUR.
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca
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pierwszego półrocza 2011 roku (od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2011 roku) - 3,9673 złotych / EUR oraz pierwszego
półrocza roku 2010 (od 1 stycznia 2010 do 30 czerwca 2010 roku) – 4,0042 złotych/EUR.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Wyszczególnienie

Nota

AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość firmy

1

Pozostałe wartości niematerialne
Należności długoterminowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

AKTYWA OBROTOWE
Zapasy

Bilans na dzień
30.06.2011

Bilans na dzień
31.12.2010

69 771 542

64 039 716

68 758 228
832 348

63 036 733
832 348

70 787
26 929

83 168
4 218

83 249

83 249

9 720 930

15 571 823

679 648

764 481

Należności z tytułu dostaw i usług
Pozostałe należności

3
3

5 474 709
1 624 023

2 571 935
490 470

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe

4

1 596 721
345 829

11 473 589
271 348

79 492 472

79 611 539

Aktywa razem:

Wyszczególnienie

Nota

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy z emisji akcji
Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego oraz transakcji połączenia
pod wspólna kontrolą
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto roku obrotowego
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Bilans na dzień
30.06.2011

Bilans na dzień
31.12.2010

62 227 971

62 057 839

5

23 413 850
21 834 429

23 413 850
21 834 429

5
5

5 351 223
11 458 338

68 091
14 193 907

170 131

4 167 569
(1 620 006)

5

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE

6 562 135

8 741 588

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2

2 441 718

2 784 152

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Kredyty i pożyczki

6

82 161
3 080 246

82 161
4 872 084

958 010

1 003 190

Inne zobowiązania finansowe
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE

10 702 367

8 812 112

Kredyty i pożyczki

6

4 276 383

4 046 081

Inne zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

7

627 386
1 909 047

722 187
1 469 717

166 046
326 203

474 499
326 203
1 484 533

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

7

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Pozostałe zobowiązania

7

2 364 005

Przychody przyszłych okresów

8

1 033 295

288 892

79 492 472

79 611 539

Pasywa razem:
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(wariant kalkulacyjny)
Wyszczególnienie

Nota

RZiS za okres:
RZiS za okres:
01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010 - 30.06.2010

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

9

21 525 827

20 510 516

Koszt własny sprzedaży

11

18 208 051

16 890 986

ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY

3 317 776

3 619 531

Koszty sprzedaży

11

13 919

62 087

Koszty ogólnego zarządu

11

2 926 976

1 970 727

376 881

1 586 717

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY
Pozostałe przychody operacyjne

12

122 478

962 686

Pozostałe koszty operacyjne

13

164 941

943 991

334 418

1 605 412

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe

14

177 773

8 694

Koszty finansowe

15

277 441

458 821

234 750

1 155 285

64 618

(130 423)

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOW.

170 131

1 285 707

ZYSK (STRATA) NETTO

170 131

1 285 707

Inne całkowite dochody

-

-

170 131

1 285 707

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
Podatek dochodowy

2

Całkowite dochody ogółem
(wariant porównawczy)
Wyszczególnienie

Nota

RZiS za okres:
RZiS za okres:
01.01.2011 - 30.06.2011 01.01.2010 - 30.06.2010

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

9

21 525 827

Zmiana stanu produktów

11
11

20 087

69 995

Amortyzacja

4 909 845

4 814 582

Zużycie surowców i materiałów

11

4 099 508

3 153 833

Usługi obce

11

2 422 775

2 494 900

Koszt świadczeń pracowniczych

5 304 865

4 474 234

Podatki i opłaty

11
11

354 458

352 711

Pozostałe koszty

11

346 341

206 286

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

11

3 691 069

3 357 258

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY

20 510 516

376 881

1 586 717

Pozostałe przychody operacyjne

12

122 478

962 686

Pozostałe koszty operacyjne

13

164 941

943 991

334 418

1 605 412

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Przychody finansowe

14

177 773

8 694

Koszty finansowe

15

277 441

458 821

234 750

1 155 285

64 618

(130 423)

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOW.

170 131

1 285 707

ZYSK (STRATA) NETTO

170 131

1 285 707

Inne całkowite dochody

-

-

170 131

1 285 707

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM
Podatek dochodowy

2

Całkowite dochody ogółem
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda pośrednia)
Wyszczególnienie

RPP za okres:
01.01.2011 30.06.2011

RPP za okres:
01.01.2010 30.06.2010

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

234 750

1 155 285

Korekty razem

2 012 504

5 268 604

Amortyzacja

4 909 845

4 814 582

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

271 310

442 827

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

41 743

(11 500)

(3 145 776)

(107 728)

(342 435)

(330 867)

Zmiany w kapitale obrotowym
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów

84 832

(146 202)

(4 151 790)

(2 040 260)

Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań fin.

593 695

3 031 307

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

669 922

(621 706)

(64 618)

130 423

2 247 254

6 423 889

(9 971 500)

(1 891 371)

77 069

80 883

(9 894 431)

(1 810 488)

227 109

25 413 959

3 194

57 830

(1 791 839)

(5 114 855)

(396 833)

(430 766)

Zmiana stanu należności

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Dywidendy wypłacone

-

(4 122 775)

(271 322)

(269 346)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(2 229 691)

15 534 046

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

(9 876 868)

20 147 447

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM

(9 876 868)

20 147 447

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU

11 473 589

229 638

1 596 721

20 377 085

23 594

14 159

Odsetki zapłacone

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM
- o ograniczonej możliwości dysponowania
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie

Saldo na dzień 01.01.2011 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu
Saldo po zmianach
ZZwKW za okres: 01.01.2011 - 30.06.2011
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto w okresie:
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 30.06.2011 roku

Wyszczególnienie

Saldo na dzień 01.01.2010 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu
Saldo po zmianach
ZZwKW za okres: 01.01.2010 - 30.06.2010
Emisja akcji
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał
Wypłaty z zysku
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto w okresie
Razem całkowite dochody
Saldo na dzień 30.06.2010 roku

Kapitał
zapasowy z
Kapitał ze
zysku
sprzedaży akcji
Kapitał
zatrzymanego
powyżej ich
podstawowy
oraz transakcji
wartości
połączenia pod
nominalnej
wspólna
kontrolą
23 413 850
21 834 429
68 091

Zyski
zatrzymane

16 741 470

23 413 850

21 834 429

68 091

16 741 470

-

-

5 283 132
5 283 132

23 413 850

21 834 429

5 351 223

(5 283 132)
(5 283 132)
170 131
170 131
11 628 469

Kapitał
podstawowy

Kapitał
zapasowy z
Kapitał ze
zysku
sprzedaży akcji
zatrzymanego
powyżej ich
oraz transakcji
wartości
połączenia pod
nominalnej
wspólna
kontrolą

10 077 569

Zyski
zatrzymane

26 540 869

10 077 569

-

3 560 180
9 776 101

21 853 779

13 336 281

21 853 779

68 091

23 413 850

21 853 779

68 091
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-

26 540 869

68 091

(8 224 186)
(5 742 781)
(13 966 967)
1 285 707
1 285 707
13 859 608

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Rzeczowe aktywa trwałe

1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe w
okresie sprawozdawczym

Grunty i
prawo
wieczystego
użytkowania

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i
budowle

Środki
transportu

Pozostałe
środki trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Wartość bilansowa brutto na początek
okresu

8 215 967

30 080 592

25 227 021

4 321 152

495 238

11 022 854

Przyjęcia ze środków trwałych w budowie
Nabycia bezpośrednie
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

-

277 667
(44 695)

517 786
(180 000)

-

(519 786)
9 133 753
-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Wartość bilansowa brutto na koniec
okresu

-

-

(137 446)

-

-

-

8 215 967

30 080 592

25 322 548

4 658 938

495 238

19 636 822

Wartość umorzenia na początek okr.

-

9 788 494

8 227 036

1 295 391

204 820

-

Zwiększenie amortyzacji za okres
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

2 474 955
-

2 094 363
(22 048)

344 357
(110 000)

47 925
-

-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji

-

-

(111 293)

-

-

-

Wartość umorzenia na koniec okresu
Wartość odpisów aktualizujących na
początek okresu
Wartość odpisów aktualizujących na
koniec okresu

-

12 263 449

10 188 058

1 529 749

252 745

-

-

-

-

-

-

12 750

-

-

-

-

-

12 750

8 215 967

17 817 143

15 134 489

3 129 189

242 493

19 624 072

Wartość netto na koniec okresu

1.2 - Rzeczowe aktywa trwałe w
poprzednim okresie sprawozdawczym

Grunty i
prawo
wieczystego
użytkowania

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i
budowle

Środki
transportu

Pozostałe
środki trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Wartość bilansowa brutto na początek
okresu

5 374 740

28 025 572

22 206 468

3 652 544

481 665

7 074 636

Przyjęcia ze środków trwałych w budowie
Nabycia bezpośrednie
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

2 841 227
-

2 055 020
-

3 030 466
-

850 206
(181 598)

13 573
-

(7 286 499)
11 234 717
-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Wartość bilansowa brutto na koniec
okresu

-

-

(9 914)

-

-

-

8 215 967

30 080 592

25 227 021

4 321 152

495 238

11 022 854

Wartość umorzenia na początek okr.

-

4 936 543

4 154 154

713 032

101 986

-

Zwiększenie amortyzacji za okres
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży

-

4 851 951
-

4 076 246
-

687 208
(104 848)

102 834
-

-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Wartość bilansowa brutto na koniec
okresu
Wartość odpisów aktualizujących na
początek okresu

-

-

(3 365)

-

-

-

-

9 788 494

8 227 036

1 295 391

204 820

-

-

-

-

-

-

-

Zmniejszenia z tytułu likwidacji
Wartość odpisów aktualizujących na
koniec okresu

-

-

-

-

-

12 750

Wartość netto na koniec okresu

-

-

-

-

-

12 750

8 215 967

20 292 098

16 999 985

3 025 760

290 418

11 010 104
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Podatek dochodowy odroczony i bieżący
Analizując poniższe noty należy pamiętać, że Spółka dominująca w okresie do 31 maja 2010r prowadziła działalność
gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki i nie była podatnikiem podatku dochodowego. Zarząd
Spółki Dominującej uznał ponadto, iż dla celów jasności i porównywalności danych słuszne będzie ujęcie podatku
odroczonego od środków trwałych przeszacowanych w Spółce Dominującej na potrzeby przekształcenia sprawozdania na
MSSF.

2.1 - Podatek dochodowy

Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010

Bieżący podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy
RAZEM PODATEK DOCHODOWY

407 053

200 444

(342 435)

(330 867)

64 619

(130 423)

2.1.1 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic między podatkiem obliczonym
według stawki obowiązującej o podatkiem wykazanym
ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM

Za okres
zakończony
30.06.2011

Za okres
zakończony
30.06.2010

234 750

1 155 285

Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w okresie (19%)

44 602

219 504

Podatek od różnic trwałych między zyskiem bilansowym a podstawą opodatkowania
(specyfikacja)

16 553

(383 178)

-

-

Dotyczących przychodów (+)
VAT od rozwiązanych odpisów należności

(20)

Dotyczących kosztów (-)

-

-

PFRON

3 929

3 758

darowizny

5 671

654

19

1

opłaty karne na rzecz budżetu
amortyzacja samochodu Subaru Forester

600

koszty Rady Nadzorczej, reprezentacja
koszty związków zawodowych
inne

6 015

1 233

270

271

69

podatek dochodowy w okresie funkcjon. Spółki Dominującej jako sp. komandytowej
Podatek od różnic przejściowych nie uwzględnionych przy obliczaniu odroczonego
podatku dochodowego

-

(389 095)

3 464

33 251

amortyzacja bilansowa środka trwałego w leasingu
strata podatkowa za okresy poprzednie
dodatnie różnice kursowe
strata podatkowa za okres bieżący
odsetki zapłacone
wynagrodzenia i ZUS
ZFŚS
zapłacone raty leasingowe
inne
różnice kursowe

(7 916)

14 506
(1 509)
13 127
13 148
15 268

3

(9 619)
(11 670)
-

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu finansowym

64 619

(130 423)

0,28

(0,11)

Efektywna stopa opodatkowania
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(1 346)

5 820
4 549
2 354

2.1.2 - Odroczony podatek dochodowy
Aktywa z tytułu ODPD
Rezerwy na świadczenia pracownicze

Stan na dzień
30.06.2011

Stan na dzień
30.06.2010

Wpływ na wynik
30.06.2011

Wpływ na wynik
30.06.2010

Wartość

Wartość

Wartość
54 189

Wartość
51 226

-

-

-

-

-

-

Wycena kredytów i pożyczek
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i ZUS

29 060

-

-

AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:

83 249

51 226

-

Rezerwa z tytułu ODPD
Wycena środków trwałych zgodnie z MSSF
Środki trwałe w leasingu
Różnice kursowe od należności
Należności zarachowane statystycznie
Opłata z tytułu leasingu operacyjnego
REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM:

Wartość

Wartość

Wartość

Wartość

2 406 110

3 078 072

342 435

330 867

26 175

-

-

-

8 510

-

-

-

923

-

-

-

-

-

-

-

2 441 718

3 078 072

342 435

330 867
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Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności
30.06.2011
3.1 - Należności

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Pozostałe należności
RAZEM NALEŻNOŚCI:

3.2 - Odpisy aktualizujące należności

Stan na dzień
30.06.2011

Odpisy na początek okresu
Utworzenie
Rozwiązanie
Wykorzystanie
ODPISY NA KONIEC OKRESU:
3.3 - Należności na 30.06.2011 (netto) - struktura
przeterminowania po pomniejszeniu o odpis
aktualizujący
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Pozostałe należności
Razem

Odpisy
aktualizujące

Wartość

Należności z tytułu dostaw i usług

31.12.2010
Wartość
bilansowa

Odpisy
aktualizujące

Wartość
2 681 566

Wartość
bilansowa

5 562 145

87 436

5 474 709

109 630

2 571 935

-

-

-

1 346 888

-

1 346 888

360 029

-

360 029

277 134

-

277 134

130 440

-

130 440

7 186 168

87 436

7 098 732

3 172 036

109 630

3 062 405

Od 1 do 3
miesięcy

Od 3 do 6
miesięcy

Od 6 miesięcy do
1 roku

Powyżej roku

-

Stan na dzień
31.12.2010

109 630
22 195

124 647
57 899
16 187

-

56 729

87 436

109 630

Bieżące
4 997 280

Do 1 miesiąca
337056,9

105000,4

27697,77

5492,91

2181,19

Razem
5 474 709
-

1 346 888

1 346 888

277 134

277 134

6 621 303

337 057

105 000
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27 698

5 493

2 181

7 098 732

3.4 - Należności na 31.12.2010 (netto) - struktura
przeterminowania po pomniejszeniu o odpis
aktualizujący
Należności z tytułu dostaw i usług

Bieżące

2 191 369

Do 1 miesiąca

238 551

Od 1 do 3
miesięcy
106 475

Od 3 do 6
miesięcy
35 131

Od 6 miesięcy do
1 roku
366

Powyżej roku

Razem

44

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

2 571 935
-

Należności z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych

360 029

360 029

Pozostałe należności

130 440

130 440

Razem

2 681 838

238 551

106 475
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35 131

366

44

3 062 405

Środki pieniężne
4.1 - Środki pieniężne

Stan na dzień Stan na dzień
30.06.2011
31.12.2010

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na rachunkach bankowych
Środki pieniężne w drodze

51 902
544 819
-

86 661
5 678
-

Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 000 000

11 381 250

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE:

1 596 721

11 473 589

Kapitał własny
Stan na dzień Stan na dzień
30.06.2011
31.12.2010

5.1 -Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego
Stan na początek roku obrotowego
Zwiększenia
Podział zysku
Zmniejszenia

68 091
5 283 132
5 283 132
-

8 224 186
8 224 186
8 156 095

-

8 156 095

5 351 223

68 091

Wniesienie kapitałów spółki Komandytowej do Akcyjnej
Stan na koniec roku obrotowego

5.2 -Niepodzielony wynik z lat ubiegłych
Stan na początek roku obrotowego

Stan na dzień
30.06.2011

Stan na dzień
31.12.2010

16 741 470

26 540 869

16 741 470

26 540 869

Wpływ zmian zasad rachunkowości
Korekty błędów
Przekształcony bilans otwarcia
Dopłaty do kapitału
Odpisy z zysku
Przekazanie na kapitał zapasowy
Stan na koniec roku obrotowego

(4 122 775)
(5 283 132)

(8 224 186)

11 458 338

14 193 907
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Kredyty i pożyczki otrzymane
6.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu sprawozdawczego

Wartość kredytu

Saldo

Waluta

Stopa procentowa

Data spłaty

Długoterminowe
Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny

2 500 000,00

208 335 PLN

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie
mniejsze niż 5%

do 30.11.2012

Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny

5 000 000,00

501 800 PLN

WIBOR 3m + 0,85 pp

do 31.12.2012

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

7 553 000,00

1 512 000 PLN

WIBOR 3m + 1,75 pp

do 30.06.2013

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe
Krótkoterminowe

2 288 295,00
17 341 295

858 111 PLN
3 080 246

WIBOR 3m + 4,5 pp
-

do 31.12.2013
-

-

Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny

2 500 000,00

500 004 PLN

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie
mniejsze niż 5%

Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny

5 000 000,00

999 600 PLN

WIBOR 3m + 0,85 pp

do 31.12.2012

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

7 553 000,00

1 512 000 PLN

WIBOR 3m + 1,75 pp

do 30.06.2013

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

2 288 295,00

572 074 PLN

WIBOR 3m + 4,5 pp

do 31.12.2013

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy

3 300 000,00

227 109 PLN

WIBOR 1m + 3,5 pp

do 27.03.2012

600 000,00
21 241 295

465 597 PLN
4 276 383

WIBOR 1M + 2,5 pp

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe
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-

do 30.11.2012

do 30.04.2012
-

-

6.2 - Kredyty i pożyczki na koniec poprzedniego okresu
sprawozdawczego

Wartość kredytu

Saldo

Waluta

Stopa procentowa

Data spłaty

Długoterminowe
WIBOR 3m + 1,2 pp, nie
mniejsze niż 5%

do 30.11.2012

1 001 600 PLN

WIBOR 3m + 0,85 pp

do 31.12.2012

7 553 000,00

2 268 000 PLN

WIBOR 3m + 1,75 pp

do 30.06.2013

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny
Razem kredyty i pożyczki długoterminowe
Długoterminowe

2 288 295,00
17 341 295

1 144 147 PLN
4 872 084

Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny

2 500 000,00

500 004 PLN

WIBOR 3m + 1,2 pp, nie
mniejsze niż 5%

do 30.11.2012

Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny

5 000 000,00

999 600 PLN

WIBOR 3m + 0,85 pp

do 31.12.2012

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

7 553 000,00

1 512 000 PLN

WIBOR 3m + 1,75 pp

do 30.06.2013

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

2 288 295,00

572 074 PLN

WIBOR 3m + 4,5 pp

do 31.12.2013

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - obrotowy

3 300 000,00

- PLN

WIBOR 1m + 3,5 pp

do 28.03.2011

600 000,00
21 241 295

462 403 PLN
4 046 081

Bank Spółdzielczy Wieliczka - inwestycyjny

2 500 000,00

458 337 PLN

Bank Gospodarki Żywnościowej Nowy Sącz - inwestycyjny

5 000 000,00

Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie - inwestycyjny

Bank Spółdzielczy w Rymanowie - obrotowy
Razem kredyty i pożyczki krótkoterminowe
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WIBOR 3m + 4,5 pp
-

do 31.12.2013
-

WIBOR 1M + 2,7 pp
-

-

do 30.04.2011
-

-

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
7.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania
RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE:
7.2- Zobowiązania na dzień 30.06.2011 - struktura
wiekowa
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych
Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania
Razem
7.3- Zobowiązania na dzień 31.12.2010 - struktura
wiekowa
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Bieżące

Stan na dzień Stan na dzień
30.06.2011
31.12.2010
1 909 047

1 469 717

166 046

474 499

566 107

500 766

1 114 966

873 579

682 932

110 188

4 439 098

3 428 749

Do 1 miesiąca

1 889 090

Od 3 misięcy do 1
roku

Od 1 - 3 miesięcy

Od 1 roku do 5 lat

Razem

19 956

1 909 047

166 046
566 107

166 046
566 107

1 114 966

1 114 966

682 932

682 932

4 419 142

Bieżące

19 956

Do 1 miesiąca

-

Od 3 miesięcy do 1
roku

Od 1 - 3 miesięcy

-

Od 1 roku do 5 lat

4 439 098

Razem

1 457 980

11 731

-

7

-

1 469 717

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i
ubezpieczeń społecznych

474 499
500 766

-

-

-

-

474 499
500 766

873 579

-

-

-

-

873 579

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe zobowiązania

110 188

-

-

-

-

110 188

3 417 011

11 731

-

7

-

3 428 749

Razem
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Przychody przyszłych okresów
Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. rozlicza w czasie głównie dotacje do środków trwałych.
Stan na dzień Stan na dzień
30.06.2011
31.12.2010

8.1 - Przychody przyszłych okresów
Dotacje

1 033 295

288 892

RAZEM PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW

1 033 295

288 892

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoim majątku aktywów przeznaczonych do sprzedaży i nie rozpoznała
działalności zaniechanej.
Przychody ze sprzedaży
9.1 - Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana)
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów
Przychody ze sprzedaży materiałów
RAZEM PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010
1 234 718

1 082 353

16 155 879

15 616 263

4 116 495

3 743 952

18 736

67 948

21 525 827

20 510 516

Segmenty operacyjne
Grupa wyodrębniła segmenty operacyjne zgodnie z MSSF 8 w oparciu o kryterium zróżnicowanych produktów i usług, z
tytułu których segment sprawozdawczy osiąga swoje przychody. Są to: gospodarka odpadami (przyjmowanie i
przetwarzanie oraz utylizacja odpadów organicznych i nieorganicznych (również przemysłowych i medycznych); usługi
budowlane (głównie budowa dróg i placów betonowych); oraz stacje paliw (włączając usługi serwisowe i diagnostyczne).
Pośrednio, również należy przyznać, iż każde z produktów i usług posiada osobną grupę odbiorców. Dla każdego segmentu
jednostka prowadzi osobną ewidencję analityczną w księgach rachunkowych, jednak polityka rachunkowości, a szczególnie
zasady pomiaru zysku lub straty segmentu, aktywów i zobowiązań segmentu dla każdego segmentu sprawozdawczego są
podobne.
Segmenty operacyjne
Wewnątrz swojej działalności Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. wyodrębniła następujące segmenty. Wartym zaznaczenia
jest, że działalności Spółki Zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. została w całości zaliczona do segmentu „Gospodarka
odpadami.
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Segmenty
Pozostałe
Ogółem
Gospodarka
Usługi
Stacje paliw
odpadami
budowlane
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2011 - 30.06.2011
Przychody ogółem
15 212 645
1 847 950
4 273 042
492 441 21 826 078
Sprzedaż na zewnątrz
15 212 645
1 847 950
4 273 042
192 190 21 525 827
Sprzedaż między segmentami
Koszty segmentu (-)
11 993 594
3 103 709
4 207 773 2 286 253 21 591 329
Przychody z tytułu odsetek
177 773
177 773
Koszty z tytułu odsetek (-)
277 441
277 441
Inne przychody
122 478
122 478
Inne koszty (-)
164 941
164 941
Podatek dochodowy*
64 619
64 619
Wynik netto segmentu sprawozdawczego - z
działalności kontynuowanej i zaniechanej
3 219 051 (1 255 759)
65 269 (1 858 431)
170 132
Zysk/Strata przypadająca udziałom niesprawującym
kontroli
Inne informacje dotyczące rachunku zysków i strat
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
4 067 478
617 077
91 043
121 865 4 897 464
Amortyzacja wartości niematerialnych
10 881
1 500
12 381
Pozostałe koszty niepieniężne
20 087
20 087
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych 01.01.2011 30.06.2011
Aktywa segmentu sprawozdawczego
61 567 734
6 019 540
3 685 917 8 219 281 79 492 472
Nakłady inwestycyjne
23 962 164
256 783 24 218 947
- rzeczowe aktywa trwałe
23 962 164
256 783 24 218 947
Zobowiązania segmentu sprawozdawczego
11 933 836
1 011 658
480 078 3 838 930 17 264 501
10.1 - Segmenty operacyjne - 01.01.2011 - 30.06.2011

Segmenty
Gospodarka
Usługi
odpadami
budowlane
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych 01.01.2010 - 30.06.2010
Przychody ogółem
15 857 849
1 244 274
Sprzedaż na zewnątrz
15 024 844
1 244 274
Sprzedaż między segmentami
Koszty segmentu (-)
12 594 144
2 288 934
Przychody z tytułu odsetek
Koszty z tytułu odsetek (-)
458 821
Inne przychody
833 005
Inne koszty (-)
875 232
Podatek dochodowy*
Wynik netto segmentu sprawozdawczego z działalności kontynuowanej i zaniechanej
3 263 705
(1 044 660)
Zysk/Strata przypadająca udziałom
niesprawującym kontroli
Inne informacje dotyczące rachunku
zysków i strat
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
3 944 210
542 240
Amortyzacja wartości niematerialnych
10 881
Pozostałe koszty niepieniężne
10.2 - Segmenty operacyjne - 01.01.2010 30.06.2010

Stacje paliw
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Pozostałe

3 917 073
3 917 073

462 699
324 325

3 917 720

1 525 814
8 694

Ogółem

129 681
68 759
(130 423)

21 481 896
20 510 516
20 326 611
8 694
458 821
962 686
943 991
(130 423)

(647)

(932 692)

1 285 708

81 258

234 493
1 500
69 995

4 802 201
12 381
69 995

Informacje dotyczące przychodów z produktów i usług w okresie
Za okres
Za okres
zakończony zakończony
30.06.2011 30.06.2010

,
Sprzedaż paliwa alternatywnego
Gospodarka odpadami
Sprzedaż pary powstałej w procesie utylizacji odpadów w wysokiej temperaturze
Budowa dróg betonowych
Usługi diagnostyczne
Handel detaliczny paliwami oraz innymi towarami
Beton oraz wyroby betonowe i inne
Sprzedaż bar

1 147 355
13 273 690
791 600
1 760 587
156 548
4 077 543
87 363
38 951

1 055 913
13 337 820
631 111
1 217 834
173 121
3 698 928
26 440
45 024

192 190

324 325

21 525 827

20 510 516

Pozostałe
Przychody Grupy Kapitałowej

Koszty działalności operacyjnej
Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010

11.1 - Koszty według rodzaju
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Świadczenia na rzecz pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe

4 909 845
4 099 508
2 422 775
354 458
4 480 326
824 539
346 341

4 814 582
3 153 833
2 494 900
352 711
3 673 631
800 602
206 286

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

3 691 069

3 357 258

21 128 859

18 853 804

20 087
(13 919)

69 995
(62 087)

Koszty ogólnego zarządu

(2 926 976)

(1 970 727)

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE

18 208 051

16 890 986

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Korekty:
Zmiana stanu produktów
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby
Koszty sprzedaży

11.2 - Koszt własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów

Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010
14 516 983
3 677 149

13 533 727
3 295 172

Wartość sprzedanych materiałów

13 919

62 087

RAZEM KOSZTY OPERACYJNE

18 208 051

16 890 986
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Pozostałe przychody operacyjne
Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010

12.1 - Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

77 069

-

Odwrócenie odpisów aktualizujących, w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług
nadwyżki inwentaryzacyjne
uzyskane odszkodowania
inne

22 195
22 195
67
23 148

20 301
20 301
3 683
833 005
67 634

-

38 062

122 478

962 686

dotacje
RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Pozostałe koszty operacyjne
Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010

13.1 - Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Utworzenie odpisów aktualizujących, w tym:
- rzeczowych aktywów trwałych
- należności z tytułu dostaw i usług
koszty likwidacji, złomowania
przekazane darowizny
inne

24 454
29 852
110 110

niedobory inwentaryzacyjne
RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

8 930
30 045
12 750
17 295
875 232
7 588
7 542

526

14 653

164 941

943 991

Przychody finansowe
Za okres zakończony Za okres zakończony
30.06.2011
30.06.2010

14.1 - Przychody finansowe
Odsetki

170 160

8 694

7 613

-

177 773

8 694

inne
RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE

Koszty finansowe
Za okres zakończony
30.06.2011

15.1 - Koszty finansowe
Odsetki

271 425

445 530

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi

-

6 869

6 015

6 422

277 441

458 821

prowizje
RAZEM KOSZTY FINANSOWE

Za okres zakończony
30.06.2010

Transakcje z jednostkami powiązanymi
16.1 - Transakcje i salda z
podmiotami powiązanymi za rok
obrotowy
Sprzedaż netto (bez PTiU)
Zakupy netto (bez PTiU)
Należności krótkoterminowe

Objęte konsolidacją
Zależne
1 644 027
950
772 960

Stowarz.

Nie objęte konsolidacją
Współzal.

-

Zależne
-
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Stowarz.
-

Współzal.
-

-

Zobowiązania i aktywa warunkowe
Grupa kapitałowa Mo-BRUK S.A. nie posiada w swoich aktywach oraz w swoich zobowiązaniach aktywów i zobowiązań
warunkowych.
Zysk na jedną akcję
Analizując poniższe noty należy pamiętać, że Spółka dominująca w okresie do 31 maja 2010 r. prowadziła działalność
gospodarczą jako Spółka Komandytowa „Mo-BRUK” J. Mokrzycki i nie dzieliła swojego kapitału na akcje. Zysk na jedną
akcję wyniósł w pierwszym półroczu 2011 roku 0,07zł, natomiast w pierwszym półroczu 2010 roku 0,55zł.
Za okres zakończony
30.06.2011

17.1 Podstawowy zysk przypadający na akcję

Za okres zakończony
30.06.2010

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

170 131

1 285 707

Zysk wykorzystywany do obliczenia podstawowego zysku
przypadającego na jedną akcję ogółem

170 131

1 285 707

Zysk wykorzystywany do wyliczenia podstawowego zysku na akcję z
działalności kontynuowanej

170 131

1 285 707

17.2 Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

Za okres zakończony
30.06.2011

Za okres zakończony
30.06.2010

Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

170 131

1 285 707

Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego
przypadającego na jedną akcję

170 131

1 285 707

Średnia ważona liczba akcji użyta do wyliczenia zysku rozwodnionego na akcję uzgadnia się do średniej użytej do obliczenia
zwykłego wskaźnika w następujący sposób:
Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykorzystywana do obliczenia zysku
podstawowego przypadającego na jedną akcję

2 341 385

2 341 385

2 341 385

2 341 385

Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości
zysku rozwodnionego na jedną akcję)

Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi
sprawozdaniami finansowymi
18.1 - Różnice między danymi zaprezentowanymi w sprawozdaniu
finansowym, a uprzednio opublikowanymi danymi finansowymi
Wycofanie amortyzacji wartości firmy
Ujęcie rezerwy na niewykorzystane urlopy
Przeszacowanie środków trwałych
Odroczony podatek dochodowy od przeszacowanych środków trwałych
Rozliczenie dotacji do wynagrodzeń z kosztami wynagrodzeń zamiast w
ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (bez wpływu na wynik)
Podział zobowiązań leasingowych na długoterminowe i krótkoterminowe
(bez wpływu na wynik)
Skompensowanie aktywów i pasywów związanych z ZFŚS (bez wpływu
na wynik)
Wartości wykazane w niniejszym sprawozdaniu

30.06.2011
Całkowite
dochody

31.12.2010

Kapitał
własny

Całkowite
dochody

Kapitał
własny

(1 802 287)
342 435

166 470
(259 140)
12 663 736
(2 406 110)

83 235
7 789
(3 475 761)
660 395

166 470
(259 140)
14 466 022
(2 748 544)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1 459 852)

10 164 955

(2 724 343)

11 624 807

-
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20.6.1.Raporty kwartalne za trzeci kwartał 2011 r.

Poniżej zaprezentowano jednostkowy raport kwartalny z działalności Mo-BRUK za trzeci kwartał 2011 roku oraz
skonsolidowany raport kwartalny z działalności Mo-BRUK za trzeci kwartał 2011 roku, które Emitent podał do wiadomości
publicznej po publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2011 r. Zaprezentowane poniżej raporty nie podlegały
badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

20.6.1.1. Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2011 r.

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 358

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 359

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 360

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 361

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 362

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 363

20.6.1.2. Skonsolidowany raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2011 r.
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20.6.2.Raporty kwartalne za czwarty kwartał 2011 r.
Poniżej zaprezentowano jednostkowy raport kwartalny z działalności Mo-BRUK za czwarty kwartał 2011 roku oraz
skonsolidowany raport kwartalny z działalności Mo-BRUK za czwarty kwartał 2011 roku, które Emitent podał do wiadomości
publicznej po publikacji raportów okresowych za pierwsze półrocze 2011 r. Zaprezentowane poniżej raporty nie podlegały
badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

20.6.2.1. Raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. za IV kwartał 2011 r.
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20.6.2.2. Skonsolidowany raport kwartalny z działalności Mo-BRUK S.A. za IV kwartał 2011 r.
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20.7. Polityka dywidendy

Akcje Emitenta serii A, B i C mają równe prawa do dywidendy.
Emitent nie ma przyjętej polityki dywidendy. Polityka Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy odpowiadać będzie sytuacji
ekonomicznej Spółki oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Każdorazowo po zakończeniu roku obrotowego Zarząd dokonywać
będzie oceny sytuacji i w oparciu o tę ocenę podejmie decyzję odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy lub pozostawienia
zysku w Spółce. Zarząd przedstawiając Walnemu Zgromadzeniu rekomendację co do podziału zysku netto kierować się
będzie wielkością wypracowanego zysku, planami inwestycyjnymi oraz sytuacją płynnością Spółki.
Ze względu na rozpoczęty, szeroko zakrojony, program inwestycyjny Emitenta o wartości przekraczającej 230 mln złotych
Zarząd Emitenta nie planuje, do czasu zakończenia zaplanowanych inwestycji, rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy
akcjonariuszom. Emitent w ramach emisji Obligacji serii A dokonanej w dniu 12 sierpnia 2011 roku, ustalił z
Obligatariuszami, że w okresie zapadalności Obligacji (tj. 36 miesięcy od dnia emisji Obligacji) nie będzie mógł dokonywać
wypłaty dywidendy.
W ocenie Zarządu Emitenta wypłata dywidendy akcjonariuszom Spółki będzie możliwa dopiero po zakończeniu
zaplanowanych inwestycji, spłacie wyemitowanych Obligacji oraz ustabilizowaniu się sytuacji finansowej Emitenta.
Tabela 96: Wartość dywidendy Emitenta na akcję za każdy rok obrotowy okresu objętego historycznymi
informacjami finansowymi
Rok obrotowy

Wysokość wypłaconej
dywidendy (w zł)

2008

5.099.202,09

2009
2010
2011

Ilość akcji
uprawnionych do
dywidendy

Hipotetyczna wartość
dywidendy na 1 akcję
(w zł) **

Kwota dywidendy
na 1 akcję

n.d.*

n.d.*

≈ 2,1779

2.293.764,84

n.d.*

n.d.*

≈ 0,9797

0

2.341.385

0

-

0

2.341.385

0

-

Źródło: Emitent
* Emitent w czerwcu 2010 roku został przekształcony ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną.
** Hipotetyczna wartość dywidendy na jedną akcję została wyliczona przy założeniu liczby akcji na dzień zatwierdzenia
Prospektu, tj. 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji.

20.8. Postępowania sądowe i arbitrażowe

Emitent, na dzień zatwierdzenia Prospektu zaangażowany jest w następujące istotne, z punktu widzenia Emitenta, sprawy
sądowe:
1. Sprawa w przedmiocie zatwierdzenia Instrukcji Eksploatacji Składowiska w Wałbrzychu tocząca się przed Wojewódzkim
Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W dniu 12 października 2009 roku Emitent złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o
zatwierdzenie Instrukcji Eksploatacji Składowiska w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 25 czerwca 2010 roku, znak: DM-S.V.76553882/06/10, L.dz.V/AKo/7655-36/220-III/09 Marszałek Województwa Dolnośląskiego odmówił zatwierdzenia przedmiotowej
instrukcji z uwagi na następujące okoliczności:
- niewystarczająca ilość wyznaczonych sektorów,
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-

zaproponowany we wniosku sposób eksploatacji składowiska mógłby powodować zwiększenie negatywnego
oddziaływania na środowisko i jest sprzeczny z wymaganiami ochrony środowiska,
kwatera nr II nie spełnia wymogów §19 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku,
punkty pomiarowe (piezometry P1, P2, P3) nie zapewniają prawidłowo prowadzonego monitoringu,
plan awaryjny nie spełnia wymagań ustawy o odpadach.

Emitent nie zgodził się z zarzutami Urzędu Marszałkowskiego i w dniu 15 lipca 2010 roku złożył odwołanie od powyższej
decyzji, jednakże Decyzją z dnia 14 grudnia 2010 roku, znak:DIŚoa-281-144/A/59438/10/MT, Minister Środowiska utrzymał
w mocy Decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
W dniu 19 stycznia 2011 roku Emitent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Ministra
Środowiska, który w konsekwencji uchylił decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego i zasądził koszty sądowe na
rzecz Emitenta.
31 maja 2011 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w mocy
decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego, którą odmówiono zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska
należącego do Spółki. Przedmiotowy wyrok dotyczył postępowania prowadzonego z wniosku Spółki, które dotyczyło
zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska w zakładzie w Wałbrzychu. Marszałek Województwa Dolnośląskiego
odmówił zatwierdzenia tej instrukcji, a Minister Środowiska utrzymał w mocy przedmiotową decyzję. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska. w uzasadnieniu wyroku, wskazał na występujące w
decyzji Ministra poważne uchybienia w zakresie prawa materialnego, w tym art. 53 ustawy o odpadach. Sąd nakazał sprawę
ponownie rozpatrzyć.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprawa jest w toku.
2. Sprawa w przedmiocie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla Składowiska Odpadów oraz Zakładu
Recyclingu Odpadów w Wałbrzychu tocząca się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.
W dniu 9 maja 2011 roku Minister Środowiska wydał ostateczną Decyzję, znak DIŚoa-281-72/20603/11MT utrzymującą w
mocy Decyzję Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2011 roku, znak DIŚoa-281-38/11665/11/MT, stwierdzającą nieważność
Pozwolenia Zintegrowanego dla Składowiska Odpadów oraz Zakładu Recyclingu Odpadów w Wałbrzychu Nr PZ 114/2007 z
dnia 27 lipca 2007 roku, zmienionego Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 114.1/2010 z dnia 11 czerwca
2010 roku udzielającego pozwolenia dla składowiska i instalację do odzysku odpadów.
W dniu 2 czerwca 2011 roku Dolnośląski WIOŚ we Wrocławiu zawiadomił Spółkę o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania przedmiotowych instalacji eksploatowanych bez wymaganego
pozwolenia zintegrowanego.
W dniu 15 czerwca 2011 roku Emitent wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosząc o uchylenie
decyzji Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2011 roku utrzymanej w mocy decyzją Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2011
roku. Jednocześnie Emitent wniósł o wstrzymanie wykonania w/w decyzji Ministra Środowiska. Na rozprawie w dniu 28
czerwca 2011 roku Spółka złożyła pismo z wnioskiem o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego lub o jego
zawieszenie w związku ze skargą złożoną do WSA.
Postanowieniem z dnia 8 lipca 2011 roku organ odmówił zawieszenia postępowania i w dniu 18 sierpnia 2011 roku wydał
decyzję odmawiającą umorzenia prowadzonego postępowania w sprawie wstrzymania użytkowania składowiska i instalacji
do odzysku odpadów oraz nakazał wstrzymanie użytkowania składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Górniczej 1 w
Wałbrzychu oraz wstrzymać użytkowanie instalacji do odzysku odpadów w Zakładzie Recyclingu Odpadów zlokalizowanym
przy ul. Górniczej 4 w Wałbrzychu.
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W dniu 4 sierpnia 2011 roku Emitent złożył zażalenie na postanowienie z dnia 8 lipca 2011 roku odmawiające zawieszenia
postępowania. W czasie prowadzonego postępowania odwoławczego od ww. Decyzji Dolnośląskiego WIOŚ we Wrocławiu
do organu II instancji wpłynęła informacja, że WSA w Warszawie, wyrokiem z dnia 7 listopada 2011 roku uchylił zaskarżoną
Decyzję Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2011 roku utrzymującą w mocy decyzję Ministra Środowiska z dnia 16 marca
2011 roku w sprawie stwierdzenia z urzędu nieważności Decyzji Wojewody Dolnośląskiego NR PZ 114/2007 z dnia 27 lipca
2007 roku zmienionej Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 114.1/2010 z dnia 11 czerwca 2011 roku
udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji.
Ponadto w dniu 5 września 2011 roku Emitent odwołał się od Decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 roku odmawiającej umorzenia prowadzonego postępowania w sprawie
wstrzymania użytkowania składowiska i instalacji do odzysku odpadów. W dniu 7 listopada 2011 roku Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska dotyczącą stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2007 roku w przedmiocie udzielenia Emitentowi pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1 i 4.
Decyzją z dnia 13 grudnia 2011 roku wydaną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, znak DIiO-420/394/2011/jk
uchylone zostało zaskarżone przez Emitenta Postanowienie z dnia 8 lipca 2011 roku odmawiające zawieszenia
postępowania i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Ponadto Decyzją z dnia 13 grudnia
2011 roku wydaną przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, znak DIiO-420/462/2011/amz uchylona została
zaskarżona przez Emitenta Decyzja z dnia 18 sierpnia 2011 roku i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez
organ I instancji.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprawa jest w toku.
3. Sprawa w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na inwestycję pt. „Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych” w
Piekarach Śląskich tocząca się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach.
W dniu 4 września 2009 roku Emitent wystąpił do Urzędu Miasta Piekary Śląskie o wydanie decyzji środowiskowej na
inwestycję pt. „Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych” w Piekarach Śląskich, jednakże w dniu 31 marca 2010 roku
Prezydent Miasta wydał decyzję odmowną, wobec czego w dniu 19 kwietnia 2010 roku Emitent złożył odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które decyzją z dnia 25 czerwca 2010 roku uchyliło decyzję Prezydenta Miasta.
W dniu 7 lutego 2011 roku Prezydent Miasta po raz drugi odmówił wydania decyzji środowiskowej. Przedmiotowe Decyzje
Prezydenta Miasta zostały uchylone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odpowiednio w dniu 25 czerwca 2010 roku
oraz w dniu 28 kwietnia 2011 roku.
W dniu 27 maja 2011 roku Stowarzyszenie Ekologiczne i Ochrony Środowiska w Piekarach Śląskich złożyło skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wnosząc o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Katowicach i utrzymanie w mocy decyzji organu I instancji.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprawa jest w toku.
4. Sprawa w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na inwestycję pt. „Budowa Zakładu Produkcji Paliw
Alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” w Górażdżach.
W dniu 8 listopada 2010 roku oraz w dniu 11 lipca 2011 roku odpowiednio Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska wydali pozytywną opinię sanitarną i uzgodnienie warunków korzystania ze środowiska dla
inwestycji pt. „Budowa Zakładu Produkcji Paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania
paliw alternatywnych” w Górażdżach. W dniu 26 sierpnia 2011 roku Emitent otrzymał negatywną decyzję środowiskową
Burmistrza Gminy Gogolin w ramach przedmiotowej inwestycji. Pomimo istniejących orzeczeń Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, że decyzja środowiskowa musi być zgodna z opiniami uzgadniającymi - Burmistrz Gminy Gogolin
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postąpił odmiennie. W dniu 9 września 2011 roku Emitent złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od
przedmiotowej decyzji.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprawa jest w toku.
5. Sprawa w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na inwestycję pt. „Budowa instalacji do produkcji granulatu
cementowego” w Wałbrzychu
Emitent zaplanował inwestycję w trzech powiązanych ze sobą technologicznie lokalizacjach, która wymaga trzech
oddzielnych pozwoleń na budowę, tj. przy ul. Moniuszki, przy ul. Koteckiego oraz przy ul. Górniczej.
Inwestycja przy ulicy Moniuszki posiada prawomocne pozwolenie na budowę i jest obecnie realizowana (zakończenie
inwestycji szacowane jest na IV kwartał 2011 roku).
Inwestycja przy ulicy Górniczej posiada pozytywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i pozytywną decyzję
środowiskową z dnia 22 sierpnia 2011 roku wydaną przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W dniu 12 września 2011 roku
odwołanie od w/w decyzji złożyło Stowarzyszenie Mieszkańców „Podgórze” Dzielnicy Wałbrzycha i Miasta Wałbrzych.
Odwołanie wpłynęło do SKO w dniu 21 września 2011 roku i ustalony został miesięczny termin załatwienia sprawy.
Inwestycja przy ulicy Kosteckiego posiadała negatywną decyzję środowiskową (Decyzja Prezydenta Miasta Wałbrzycha z
dnia 28 czerwca 2011 roku odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia)
przy wydanej wcześniej pozytywnej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Emitent w dniu 12 lipca 2011 roku
złożył odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu. Decyzją z dnia 22 sierpnia
2011 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło negatywną decyzję środowiskową z dnia 28 czerwca 2011 roku i
przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Pismem z dnia 20 września 2011 roku Urząd Miasta w Wałbrzychu
poinformował Emitenta o zakończeniu ponownej oceny dowodów i wyznaczył termin zapoznania się z zebranym materiałem
dowodowym, do dnia 10 października 2011 roku. Na dzień Prospektu Emitent uzyskał pozytywną decyzję środowiskową
Prezydenta Miasta Wałbrzych, co umożliwiło mu rozpoczęcie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę
inwestycji przy ul. Kosteckiego.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu sprawa jest w toku.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, brak jest innych postępowań, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową lub
rentowność Emitenta. Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, brak jest przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia
istotnych postępowań w przyszłości.
Spółka zależna Emitenta nie jest stroną postępowań, które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność
Emitenta, a ponadto brak jest przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia istotnych postępowań w przyszłości.

20.9. Znaczące zmiany w sytuacji handlowej lub finansowej Emitenta

Od zakończenia roku obrotowego 2010 miały miejsce następujące zdarzenia mogące mieć wpływ na sytuacje handlową lub
finansową Emitenta:
1. 5 stycznia 2011 roku Emitent podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu
pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej". Wartość dofinansowania
wynosi 31.062.600,00 zł netto, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji. Przedmiotowa umowa z
PARP dotyczy rozbudowy zakładu produkcji paliw alternatywnych w Karsach i pozwoli na zwiększenie rocznych
technicznych mocy produkcyjnych tego zakładu z 100 tys. Mg do 200 tys. Mg paliw alternatywnych. Zaprojektowane w
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ramach projektu suszarnia oraz instalacja do produkcji ciepłego powietrza pozwolą na podsuszanie paliw
alternatywnych, co bezpośrednio przełoży się na jakość dostarczanych do odbiorców paliw. Umowa została szczegółowo
opisana w pkt. 22 - części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
2. 7 stycznia 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie
Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”; wysokość dofinansowania wynosi 3.024.780,00 zł,
co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji; głównym celem przedmiotowego projektu jest
działalność badawczo - wdrożeniowa, która przyczyni się do wzrostu innowacyjności technologicznej; dzięki
nowoczesnemu Centrum Badawczo - Rozwojowemu, wyposażonemu w najnowocześniejszy sprzęt, Spółka będzie w
stanie sprostać wysokim wymaganiom rynkowym, oferując nowoczesne produkty i usługi o wysokiej jakości przy
zachowaniu konkurencyjności cenowej. Umowa została szczegółowo opisana w pkt. 22 - części rejestracyjnej
niniejszego Prospektu emisyjnego.
3. 12 stycznia 2011 roku nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum ERBUD S.A. oraz Biuro Projektów i
Realizacji Inwestycji SEPARATOR – ROBERTS&SCHAEFER Sp. z o.o.) na wykonanie w systemie „pod klucz” zadania
inwestycyjnego pt. „Budowa Zakładu Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych”; wartość umowy wynosi 18,35 mln zł
netto. Podpisanie umowy wynika z przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju działalności w Wałbrzychu. Umowa została
szczegółowo opisana w pkt. 22 - części rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
4. 21 stycznia 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę w sprawie emisji
obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu; Spółka w
ramach tej uchwały mogła wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach jednej emisji, o łącznej wartości
nominalnej nie większej niż 50.000.000 zł; minimalną liczbą Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla
dojścia emisji do skutku (próg emisji), jest taka liczba Obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 45.000.000 zł;
Spółka mogła emitować Obligacje do dnia 31.12.2011 roku, przy czym termin ten byłby zachowany, jeżeli najpóźniej do
dnia 31.01.2012 roku zostałby dokonany przydział Obligacji;
5. 10 lutego 2011 roku Starosta Opatowski stwierdził prawomocność decyzji (pozwolenia na budowę) nr A/3/11 z dnia 25
stycznia 2011 roku; w/w decyzja pozwoliła na rozpoczęcie budowy zadaszenia nad miejscami magazynowania odpadów
w Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach; zrealizowanie niniejszego projektu pozwoli na zabezpieczenie
magazynowanych odpadów przed opadami atmosferycznymi, co przełoży się na poprawę jakości produkowanych paliw
alternatywnych; szacowana wartość inwestycji wynosi ok 2 mln zł netto;
6. 18 marca 2011 roku Emitent otrzymał 808.540,20 zł dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów” na podstawie podpisanej w dniu 7 stycznia 2011 umowy z
Ministrem Gospodarki;
7. 5 kwietnia 2011 roku Emitent podpisał z Urzędem Gminy Grybów umowę na remont infrastruktury drogowej o wartości
1,65 mln zł.
8. 6 maja 2011 roku Emitent zawarł umowę z Cementownią Rudniki S.A. będącą spółką z grupy Cemex Polska S.A. na
dostawę paliw alternatywnych do cementowni. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Ze względu na planowaną
długofalową współpracę z cementownią – zawarta umowa określa jedynie cenę za 1 Mg dostarczanego paliwa
alternatywnego i nie możliwe jest określenie wartości umowy. Umowa została szczegółowo opisana w pkt. 22 - części
rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
9. 13 czerwca 2011 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia nr 4/2011 z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz
wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zgodnie z którą postanowiono, iż Spółka może
wyemitować Obligacje jednej lub więcej serii w ramach Jednej lub Kilku emisji, o łącznej wartości nominalnej nie
większej niż 50.000.000 zł; minimalną liczbą Obligacji, których subskrybowanie jest wymagane dla dojścia emisji do
skutku (próg emisji), określi Zarząd Spółki;
10. 18 lipca 2011 roku Emitent zawarł umowę z Dragados S.A. o podwykonawstwo robót budowlanych. Na mocy umowy
Mo-BRUK S.A. będzie podwykonawcą robót, związanych z budową nawierzchni z betonu cementowego na odcinku
autostradowym oraz węzłach: Bytom, Wieszowa, Czekanów, na których Dragados S.A. jest generalnym wykonawcą.
Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi 2,64 mln zł. Umowa obowiązuje do dnia
1 października 2011 roku. Umowa została szczegółowo opisana w pkt. 22 - części rejestracyjnej niniejszego Prospektu
emisyjnego.
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11. 12 sierpnia 2011 roku nastąpiło zakończenie emisji obligacji zabezpieczonych majątkiem Emitenta serii A o wartości 50
mln zł. Emisja trzyletnich obligacji została przeprowadzona z pełnym sukcesem. Emitent pozyskał z emisji obligacji
kapitał w kwocie 50 mln zł oprocentowany na bazie zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M + 500 pb marży. W wyniku
przeprowadzonej emisji obligacji Emitent istotnie zwiększył poziom ponoszonych kosztów finansowych, co może
negatywnie obić się na zysku netto Emitenta. Istnieje także ryzyko niekorzystnej zmiany stóp procentowych w polskiej
gospodarce, co może spowodować wzrost kosztu obsługi kredytów Emitenta i w rezultacie zmniejszy wynik z
działalności finansowej Emitenta.
12. Na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 26 września 2011 roku
prowadzącego księgę wieczystą KW nr KI1S/00062925/5, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania
wieczystego oraz na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 6 września
2011 roku prowadzącego: księgę wieczystą KW nr SW1W/00082294/4, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo
własności, księgę wieczystą KW nr SW1W/00082293/7, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności,
księgę wieczystą KW nr SW1W/00033849/2, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego,
księgę wieczystą KW nr SW1W/00051411/5, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego,
księgę wieczystą KW nr SW1W/00052549/8, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności, księgę
wieczystą KW nr SW1W/00056032/9, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności, księgę wieczystą KW
nr SW1W/00033850/2, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego na wyżej wskazanych
prawach do nieruchomości Emitenta zostały dokonane wpisy ustanawiające hipotekę umowną łączną. Tym samym
dokonana została rejestracja hipoteki umownej łącznej. Ustanowienie i rejestracja hipoteki umownej łącznej było
wynikiem zobowiązania Emitenta do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii A, wyemitowanych przez Mo-BRUK
S.A. 12.08.2011 roku. Ustanowiona hipoteka umowna łączna zabezpiecza wierzytelności wynikające z obligacji serii A
do kwoty 24.640.000,00 (dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy) złotych. Emitent ustanowił
Administratora Hipoteki, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rzecz Obligatariuszy, prawa i obowiązki
wierzyciela hipotecznego wynikające z umowy o ustanowienie administratora hipoteki i przepisów prawa.
Administratorem Hipoteki jest Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie.
13. 3 października 2011 roku na mocy decyzji Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, został dokonany
wpis w rejestrze zastawów. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących
gospodarczą całość, będących rzeczowymi aktywami trwałymi, związanymi z działalnością przedsiębiorstwa, w skład
którego wchodzą urządzenia i wyposażenie, maszyny i urządzenia techniczne oraz środki transportu wewnętrznego,
znajdujący się w Mo-BRUK Spółka Akcyjna - Oddział w Ożarowie Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości
Karsy 78, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie oraz przyszłe elementy zbioru. Wartość zbioru
na dzień 09.08.2011 roku wynosiła 33.830.000,00 zł. Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz zastawnika, tj.
obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A, działającego przez administratora zastawu Łuczyński i Wspólnicy Spółka
komandytowa w Warszawie.
14. 20 października 2011 Emitent zawarł z Mostostalem Kraków S.A. umowę na rozbudowę Zakładu Produkcji Paliw
Alternatywnych w Karsach w ramach projektu inwestycyjnego Emitenta współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość umowy netto wynosi 19.399.998 PLN. Termin realizacji umowy upływa 30
czerwca 2012 roku. Budowa zakładu jest częścią realizacji zakładanego planu inwestycyjnego w postaci rozbudowy
Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach. Umowa została szczegółowo opisana w pkt. 22 - części
rejestracyjnej niniejszego Prospektu emisyjnego.
15. 26 października 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które zatwierdziło zmianę
standardów rachunkowości Emitenta z Polskich Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy
Rachunkowości począwszy od 1 stycznia 2011 roku. Uchwała o zmianie standardów rachunkowości została podjęta w
związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do obrotu na
rynku regulowanym.
16. 7 listopada 2011 roku uprawomocniła się decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zakład
Przerobu Mułów Węglowych, Produkcja CARBOMIXU" w miejscowości Wałbrzych. Uprawomocnienie się decyzji pozwoli
na zrealizowanie wskazanego projektu w Wałbrzychu i umożliwi Emitentowi po zakończeniu realizacji inwestycji na
rozpoczęcie wzbogacania odpadów poflotacyjnych (mułów węglowych) pochodzących z należącej do Mo-BRUK S.A.
hałdy przy ul. Kosteckiego oraz w osadnika przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu.
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17. 8 listopada 2011 roku – 3-letnie obligacje serii A Mo-BRUK S.A. o wartości nominalnej 50 mln zł, których emisja
zakończyła się 12 sierpnia 2011 roku zadebiutowały w Alternatywnym Systemie Obrotu na Catalyst pod nazwą
MBR0814 oraz numerem ISIN: PLMOBRK00039. Animatorem dla obligacji Emitenta został NOBLE Securities S.A.
Poza wymienionymi powyżej zdarzeniami nie wystąpiły żadne inne zmiany lub zdarzenia mogące mieć istotny wpływ na
sytuację handlową lub finansową Emitenta.

21. INFORMACJE DODATKOWE

21.1. Informacje dotyczące kapitału zakładowego Emitenta
21.1.1. Wielkość wyemitowanego kapitału dla każdej klasy kapitału zakładowego
21.1.1.1. Liczba akcji w kapitale docelowym
Statut Emitenta nie przewiduje możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w
związku z czym nie występują akcje w kapitale autoryzowanym (docelowym).
21.1.1.2. Liczba akcji wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nieopłaconych w pełni
Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.413.850,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście
tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta
osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
Akcjami Spółki są:
- 714.732 akcji imiennych serii A (1.429.464 głosów) - akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na 1 akcje
serii A przypadają 2 głosy,
- 1.270.635 akcji imiennych serii B (1.270.635 głosów) – akcje serii B nie są uprzywilejowane,
- 356.018 akcji na okaziciela serii C (356.018 głosów) – akcje serii C nie są uprzywilejowane.
Wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały w pełni opłacone. Akcje serii C Emitenta są notowane w Alternatywnym
Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Akcje serii C zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku
NewConnect na podstawie Uchwały nr 785/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5
sierpnia 2010 roku.
21.1.1.3. Wartość nominalna akcji
Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10,00 złotych.
21.1.1.4. Wskazanie liczby akcji w obrocie na początek i na koniec roku
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt
pięć) akcji.
Na dzień 1 stycznia 2010 roku akcje Emitenta nie były przedmiotem obrotu.
Na podstawie Uchwały nr 589/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 czerwca 2010
roku 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta zostało wprowadzonych do Alternatywnego Systemu Obrotu na
rynku NewConnect,
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Prawa do 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. kodem PLMOBRK00021 notowane były w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnetct w okresie od dnia 29
czerwca 2010 roku do dnia 9 sierpnia 2010 roku, zgodnie z Uchwałą nr 592/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2010 roku oraz Uchwałą nr 785/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 5 sierpnia 2010 roku.
Od dnia 10 sierpnia 2010 roku 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta oznaczonych przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013 notowanych jest w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnetct, zgodnie z Uchwałą nr 785/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 sierpnia
2010 roku.
Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect znajdowało się 356.018 akcji
zwykłych na okaziciela serii C Emitenta. W Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowano 356.018
akcji na okaziciela serii C pod kodem PLMOBRK00013.
Pozostałe akcje – akcje imienne serii A i serii B w ilości 1.985.367 – są niezdematerializowane.
W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi Emitent nie emitował akcji, które byłyby opłacone wkładami
innymi, niż pieniężne.
Na dzień Prospektu emisyjnego nie było żadnych innych zmian w kapitale zakładowym Emitenta.
21.1.2. Akcje, które nie reprezentują kapitału zakładowego
Nie istnieją akcje Emitenta, które nie reprezentują kapitału zakładowego. Emitent nie wydawał także świadectw użytkowych
ani świadectw założycielskich.
21.1.3. Akcje Emitenta znajdujące się w posiadaniu Emitenta, innych osób w imieniu Emitenta lub
podmiotów zależnych od Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu, Emitent nie posiada żadnych akcji własnych. Nie istnieją osoby, które posiadają akcje
Emitenta w jego imieniu. Według najlepszej wiedzy Emitenta podmiot od niego zależny nie posiada żadnych akcji Emitenta.
21.1.4. Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z
warrantami
Emitent nie wyemitował żadnych zamiennych papierów wartościowych, wymienialnych papierów wartościowych lub papierów
wartościowych z warrantami. W szczególności Emitent nie wyemitował żadnych obligacji zamiennych na akcje Emitenta,
obligacji z prawem pierwszeństwa ani warrantów subskrypcyjnych.
21.1.5.Prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale niewyemitowanego lub
zobowiązania do podwyższenia kapitału zakładowego
Statut Emitenta nie przewiduje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału
docelowego. Nie istnieją żadne prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego.
Emitent nie rejestrował warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jak również nie podjął uchwały, która
przewidywałaby warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne prawa do nabycia lub zobowiązania w
odniesieniu do warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego. Nie istnieją żadne zobowiązania do podwyższenia
kapitału zakładowego Emitenta.
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21.1.6. Kapitał dowolnego członka Grupy, który jest przedmiotem opcji lub wobec którego zostało
uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji
Nie istnieje kapitał członka grupy kapitałowej, który jest przedmiotem opcji lub, wobec którego zostało uzgodnione
warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem opcji.
21.1.7. Dane historyczne na temat kapitału zakładowego za okres objęty historycznymi informacjami
finansowymi
W dniu 30 kwietnia 2010 roku Emitent podjął uchwałę o przekształceniu Emitenta ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną
(Akt notarialny z dnia 30.04.2010r., Rep. A nr 3227/2010). Kapitał zakładowy Emitenta wynosił 19.853.670,00 zł (słownie:
dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych) i dzielił się na 1.985.367
(słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji, w tym 714.732 akcji
imiennych serii A oraz 1.270.635 akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Rejestracja przekształcenia
Emitenta w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 1 czerwca 2010 roku.
W dniu 1 czerwca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C. Podwyższenie kapitału nastąpiło o
kwotę nie większą niż 3.560.180,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) poprzez
emisję do 356.018 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości
nominalnej 10,00 zł każda.
W dniu 21 lipca 2010 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 3.560.180,00 zł
(Postanowienie Sądu Rejonowego w Krakowie z dnia 21 lipca 2010 roku), wskutek czego kapitał zakładowy Emitenta wynosi
23.413.850,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na
2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej
10,00 zł każda.

21.2. Informacje dotyczące statutu Emitenta

21.2.1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w statucie, w którym są one
określone
Przedmiotem działalności Emitenta, zgodnie z § 6 Statutu jest:
1. Wydobywanie węgla kamiennego – (PKD 05.10.Z)
2. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu – (PKD 08.12.Z),
3. Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 08.99.Z),
4. Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – (PKD 09.90.Z),
5. Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – (PKD 10.85.Z),
6. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej – (PKD 19. 20.Z),
7. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – (PKD 20.13.Z),
8. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – (PKD 20.14.Z),
9. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 20.59.Z),
10. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - (PKD 23.61.Z),
11. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – (PKD 23.63.Z),
12. Produkcja zaprawy murarskiej – (PKD 23.64.Z),
13. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – (PKD 23.69.Z),
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14. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – (PKD 23.70.Z),
15. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD
23.99.Z),
16. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – (PKD 25.11.Z),
17. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 25.99.Z),
18. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – (PKD 35.23.Z),
19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – (PKD 36.00.Z),
20. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z),
21. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne- (PKD 38.11.Z),
22. Zbieranie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.12.Z),
23. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – (PKD - 38.21.Z),
24. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.22.Z),
25. Demontaż wyrobów zużytych – (PKD 38.31.Z),
26. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – (PKD 38.32.Z),
27. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – (PKD
39.00.Z),
28. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – (PKD 41.10.Z),
29. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – (PKD 41.20.Z),
30. Roboty związane z budową dróg i autostrad – (PKD 42.11.Z),
31. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – (PKD 42.12.Z),
32. Roboty związane z budową mostów i tuneli – (PKD 42.13.Z),
33. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – (PKD 42.91.Z),
34. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD
42.99.Z),
35. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – (PKD 43.11.Z),
36. Przygotowanie terenu pod budowę – (PKD 43.12.Z),
37. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – (PKD 43.13.Z),
38. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – (PKD 43.22.Z),
39. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – (PKD 43.29.Z),
40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – (PKD 43.33.Z),
41. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – (PKD 43.39.Z),
42. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – (PKD 43.91.Z),
43. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD 43.99.Z),
44. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.20.Z),
45. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 45.32.Z),
46. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i
akcesoriów do nich – (PKD 45.40.Z),
47. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71.Z),
48. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – (PKD 46.73.Z),
49. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – (PKD 46.75.Z),
50. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – (PKD 46.76.Z),
51. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – (PKD 46.77.Z),
52. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – (PKD 46.90.Z),
53. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych – (PKD 47.11.Z)
54. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.19.Z),
55. Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.21.Z),
56. Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.22.Z),
57. Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD. 47.23.Z),
58. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– (PKD 47.24.Z),
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59. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD
47.25.Z),
60. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.26.Z),
61. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.29.Z),
62. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – (PKD 47.30.Z),
63. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.61.Z),
64. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.62.Z),
65. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.65.Z),
66. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.73.Z),
67. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.75.Z),
68. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.76.Z),
69. Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.77.Z),
70. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.78.Z),
71. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – (PKD 47.99.Z),
72. Transport drogowy towarów – (PKD 49.41.Z),
73. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – (PKD 52.10.A),
74. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – (PKD 52.10.B),
75. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – (PKD 52.21.Z),
76. 76.Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – (PKD 56.10.A),
77. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – (PKD 56.21.Z),
78. Działalność pozostałych agencji transportowych – (PKD 52.29.C),
79. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z),
80. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 63.99.Z),
81. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – (PKD
66.19.Z),
82. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (PKD 68.10.Z),
83. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (PKD 68.20.Z),
84. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – (PKD 68.31.Z),
85. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – (PKD 68.32.Z),
86. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – (PKD 69.20.Z),
87. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – (PKD 70.21.Z),
88. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – (PKD 70.22.Z),
89. Pozostałe badania i analizy techniczne – (PKD 71.20.B),
90. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – (PKD 72.11.Z),
91. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – (PKD 72.19.Z),
92. Działalność związana z tłumaczeniami – (PKD 74.30.Z),
93. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z),
94. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – (PKD 77.11.Z),
95. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD 77.12.Z),
96. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – (PKD 77.32.Z),
97. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD
77.39.Z),
98. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD
77.40.Z),
99. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – (PKD 81.10.Z),
100.
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – (PKD 81.21.Z),
101.
Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – (PKD 84.13.Z),
102.
Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – (PKD 92.00.Z),
103.
Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – (PKD 93.13.Z),
104.
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – (PKD 93.29.Z),
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105.
106.
107.

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – (PKD 94.11.Z),
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – (PKD 96.04.Z),
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 96.09.Z).

Statut nie określa celu działalności Emitenta.
21.2.2. Podsumowanie postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta odnoszących się do członków
organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych.
21.2.2.1. Zarząd
Zgodnie z § 12 Statutu Spółki Zarząd składa się od jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę
Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą, jednakże okres ten nie może być dłuższy niż
5 lat. Ponadto Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa i Wiceprezesów.
Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
Zgodnie z § 13 Statutu Spółki oraz z § 6 Regulaminu Zarządu, Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i
reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i jest odpowiedzialny za właściwą organizację pracy
Zarządu, a ponadto wykonuje uchwały Zarządu oraz innych organów Spółki. Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika
zakładu pracy. W razie nieobecności Prezesa Zarządu jego funkcję pełni Wiceprezes Zarządu lub osoba stosownie
umocowana przez Prezesa Zarządu, natomiast w razie śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki, do czasu powołania na to
stanowisko nowej osoby przez Radę Nadzorczą, pełni najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu.
Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone do kompetencji
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 16 Statutu Spółki każdy z członków Zarządu - samodzielnie, jest uprawniony do składania oświadczeń woli i
podpisywania w imieniu Spółki.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zarządu, Zarząd podejmuje uchwały w sprawach przewidzianych prawem
i Statutem, z zastrzeżeniem, że uchwały, których podjęcie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki lub Rady
Nadzorczej Spółki, mogą być podjęte po uzyskaniu takiej zgody. Zarząd podejmuje uchwały w sprawach dotyczących m.in.:
- zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
- ustalania szczegółowej struktury organizacyjnej Spółki,
- ustalania regulaminów wewnętrznych, w zakresie niezastrzeżonym przez Statut bądź Kodeks spółek handlowych do
kompetencji innych organów Spółki,
- udzielania i odwoływania prokur i pełnomocnictw,
- zaciągania przez Spółkę kredytów,
- dokonywania przez Spółkę inwestycji,
- uchwalania zasad wynagradzania pracowników Spółki,
- ustalania zasad i sposobu prowadzenia księgowości Spółki,
- ustalania szczegółowych zasad gospodarki finansowej Spółki,
- opracowania rocznych planów biznesowych Spółki,
- opracowania wieloletnich planów rozwoju Spółki,
- ustalania i ogłaszania terminu wypłaty dywidendy przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty,
- każdej sprawy wniesionej na posiedzenie Zarządu przez Członka Zarządu.
Regulamin Zarządu stanowi również, iż członek Zarządu może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora albo innego
pracownika Spółki oraz, że Zarząd może powierzyć członkowi Zarządu realizację lub nadzór nad sprawami należącymi do
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kompetencji Zarządu, w ściśle określonym zakresie, a członek Zarządu odpowiedzialny za powierzone zadania składa
Zarządowi sprawozdanie z jego realizacji.
Członkowie Zarządu sprawują nadzór i odpowiadają za prace pionów oraz jednostek organizacyjnych Spółki,
podporządkowanych im zgodnie z uchwalonym podziałem pracy, a także koordynują prace tych jednostek z całością prac
Spółki.
Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz w miesiącu i zwoływane są przez Prezesa Zarządu w razie jego
nieobecności przez Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście i ich udział w
posiedzeniu jest obowiązkowy, jednakże z ważnych powodów Zarząd może usprawiedliwić nieobecność członka Zarządu na
posiedzeniu.
21.2.2.2. Rada Nadzorcza
Zgodnie z § 19 Statutu Spółki oraz z § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym
Przewodniczącego Rady powoływanego przez Walne Zgromadzenie na okres 2 – letniej kadencji. Mandaty członków Rady
wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich
urzędowania.
Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności najstarszy wiekiem Członek Rady.
Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji wybierają spośród siebie
Przewodniczącego Rady.
Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, w razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady
Nadzorczej - Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne
Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo
dokooptowania przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie
poniżej pięciu członków i taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Ponadto
przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów
pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką (podmiotów powiązanych), przy czym w Statucie określone zostały również
kryteria niezależności.
Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych,
rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. Prawo
zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje Przewodniczącemu z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu lub na
wniosek któregokolwiek z członków Rady, i w takim przypadku posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od
chwili otrzymania wniosku. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem członek Rady
Nadzorczej nie zwoła jej posiedzenia w ciągu siedmiu dni od dnia wystosowania żądania jego zwołania przez członka Rady,
członek ten jest uprawniony do samodzielnego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej
zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos
Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności - głos najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.
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Zgodnie z § 23 Statutu Spółki Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu należą, w szczególności następujące
sprawy:
1. raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania
ryzykiem istotnym dla Spółki,
b) ocenę swojej pracy,
c) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie
ich zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
3. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. „2” i „3”,
5. zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
6. delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie
zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
8. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad zawierania i wyrażania zgody na
zawieranie wszelkich umów z członkami Zarządu,
9. udzielanie zgody na podjęcie inwestycji i zaciąganie zobowiązań przekraczających dwukrotność wartości nominalnej
kapitału zakładowego oraz wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub
gwarancji, przewyższających dwukrotną wartość kapitału zakładowego,
10. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
11. udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa
użytkowania wieczystego gruntu niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
12. udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
13. udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna wartość darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 %
przychodu osiągniętego przez Spółkę w poprzednim roku obrotowym.
14. udzielanie zgody na zawieranie umów z:
a) podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu dominującego albo
współmałżonkiem, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą
zarządzającą,
b) innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę
od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą,
c) osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem
zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest
podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą;
- z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez
Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na
dokonanie określonej czynności prawnej, Zarząd może zwrócić się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w
przedmiocie udzielenia zgody na jej dokonanie.
15. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
16. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
17. zatwierdzanie regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie powołany w Spółce),
18. przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest
udział w posiedzeniu Rady.
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Statut stanowi również, iż członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji bez
ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić
terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały, a ponadto, że o zaistniałym konflikcie interesów członek Rady
Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członkowie Rady
Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie
do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki.
Zgodnie z §25a Statutu, Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. W przypadku co najmniej sześcioosobowego
składu Rady Nadzorczej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu składający się z trzech członków,
wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej,
natomiast w przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetu Audytu.
Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze
finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje
przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. Do zadań Komitetu Audytu w szczególności
należy:
1. rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania
sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli
jest sporządzane),
2. monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań
na poszczególnych etapach,
3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
5. przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego
(skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału
zysków lub pokrycia straty,
6. przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki,
odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,
7. monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym
w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
8. realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w
Spółce,
9. składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach
dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, ponadto Komitet Audytu rekomenduje Radzie
Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej
jednostki.
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach określonych uchwałą Walnego
Zgromadzenia.

21.2.3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.341.385 (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt
pięć) akcji, w tym:
- 714.732 akcji imiennych serii A,
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-

1.270.635 akcji imiennych serii B,
356.018 akcji na okaziciela serii C.

Statut Spółki stanowi, iż każda akcja Emitenta daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, za wyjątkiem
akcji imiennych serii A, które są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na
Walnym Zgromadzeniu Spółki (§ 7 ust. 2 Statutu Spółki), a ponadto, że przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych nie
powoduje utraty ich uprzywilejowania (§ 7 ust. 3 Statutu Spółki).
Statut Spółki stanowi również, iż akcje imienne mogą być zmienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu oraz, że
zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna, a ponadto, że Założycielom Spółki przysługuje prawo
pierwokupu akcji imiennych (§ 8 Statutu Spółki).
Poza powyżej wskazanymi zróżnicowaniami, wszystkie akcje Emitenta są tożsame pod względem praw z nimi związanych, a
Statut nie zawiera żadnych regulacji odmiennych od przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1. Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh) oraz prawo do zaliczki
na poczet dywidendy.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co
oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę
regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach
dnia dywidendy i terminie wypłaty nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy, a także przesyła do KDPW odpis
uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po
dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę
papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, a znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach na
koniec dnia dywidendy.
Uczestnicy bezpośredni przesyłają do KDPW informacje wskazujące: wysokość środków pieniężnych, które powinny
zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; określenie wysokości tych środków powinno nastąpić z
uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających z wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób
fizycznych od dochodów z dywidendy; łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych (krajowych i
zagranicznych), który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika,
liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od
osób prawnych, którym przysługuje prawo do wypłacanej dywidendy.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia
uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o
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wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega
przedawnieniu na zasadach ogólnych. Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub
nieakumulowanego charakteru wypłat.
Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy
przewidywanej na koniec roku obrotowego, przy czym wyplata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu
wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w
interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów;
przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu
kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach
określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
3. Prawo pierwokupu akcji imiennych przysługujące Założycielom Spółki, które dotyczy również sytuacji wyrażenia zgody
przez Zarząd na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela (§8 ust. 2 Statutu).
4. Z akcjami Emitenta związane jest prawo do udziału w zyskach w postaci fakultatywnego prawa do wydawania świadectw
użytkowych w zamian za akcje umorzone (§ 10 ust. 2 Statutu), poza w/w prawem, z akcjami Emitenta nie jest związane
inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w
zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy
powstaniu Spółki.
5. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
6. Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji.
7. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh).
8. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, w drodze ich nabycia przez
Spółkę (§ 10 Statutu).
Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
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1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 4061 Ksh).
2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Ksh). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z
posiadanych akcji (art.4113 Ksh). Zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do
jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.
3. Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i
zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 Ksh):
a) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Ksh).
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia; dodatkowo statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 §1 Ksh);
c) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia – w spółce
publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 §1 Ksh);
d) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 §4 Ksh);
e) ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 §5 Ksh);
f) dodatkowo każdy akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Ksh),
g) każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia
tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał (art. 420 §2 Ksh). Zgodnie z § 31 statutu
Emitenta: „Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie
członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do
głosowania”.
4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Ksh. Uchwała walnego
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie
uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg
głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego
zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 §2 Ksh).
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Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 Ksh).
5. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami – zgodnie z art. 385 §3 Ksh na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji
niemych) przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
6. Prawo do żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych – zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej. Na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, walne
zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą
w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej
uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały odnośnie powołania rewidenta albo podejmie taką uchwałę z
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
7. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (w szczególności zgodnie z
art. 428 Ksh) – podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad;
akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art.
429 Ksh).
8. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 Ksh) – akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
9. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 395 §4 Ksh).
10. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 §1 Ksh). Lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §11 Ksh).
11. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję,
złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 §2 Ksh).
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12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421
§3 Ksh). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym
przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego
zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z
których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę
głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z
podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny
sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd
powinien dołączyć do księgi protokołów.
13. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o
których mowa w art. 505 §1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 §1 Ksh (przypadku podziału Spółki) oraz w
art. 561 §1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).
14. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 §7
Ksh).
15. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta
albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub
głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumienia z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na
piśmie (art. 6 §4 i 6 Ksh).
16. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji)
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub
wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art.
87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82
Ustawy o ofercie publicznej).
17. Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak również
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od
akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5
Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i
dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
18. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu, przy czym zamiana akcji na okaziciela na
akcje imienne jest niedopuszczalna (§ 8 ust. 1 Statutu).
19. Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 §1 Ksh). Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, akcje mogą być
umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Uchwała Walnego
Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
20. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki lub innym osobom o naprawienie wyrządzonej szkody
spółce (art. 486 i 487 Ksh).
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21.2.4. Działania niezbędne do zmiany praw posiadaczy akcji ze wskazaniem tych zasad, które mają
bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa
Akcje serii A i B są akcjami imiennymi, przy czym akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i na każdą akcję
przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki (§ 7 ust. 2 Statutu Spółki). Akcje serii C są akcjami zwykłymi na
okaziciela. Statut stanowi, że przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych nie powoduje utraty ich uprzywilejowania (§ 7
ust. 3 Statutu Spółki). Jednocześnie Statut Spółki przewiduje zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą
Zarządu. W celu dokonania zamiany, o której mowa powyżej akcjonariusz powinien złożyć stosowny wniosek do Zarządu,
na podstawie którego taka zamiana może zostać dokonana i uzyskać zgodę Zarządu na dokonanie zamiany. Ponadto
zgodnie z § 8 Statutu, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna, a Założycielom Spółki przysługuje
prawo pierwokupu akcji imiennych.
Za wyjątkiem powyżej wskazanych, w zakresie działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, Statut Spółki nie
przewiduje zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa. Zgodnie z przepisami
Kodeksu spółek handlowych Emitent może wydać akcje o szczególnych uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być
akcjonariuszem Emitenta.
Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym mowa, może
dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w
zakresie prawa głosu nie dotyczy spółki publicznej (z wyłączeniem akcji imiennych uprzywilejowanych spółek publicznych,
które nie są dopuszczane do obrotu na rynku regulowanym), a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosy (z
zastrzeżeniem praw nabytych przed dniem wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych, kiedy jednej akcji można było
przyznać nie więcej niż 5 głosów na walnym zgromadzeniu) i w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w
razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy
mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet
dywidendy) i nie korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych).
Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), a nadto
akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo dywidendy w danym roku
obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych
trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz
spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia
związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie
kapitału zakładowego.
Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi i
dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady nadzorczej lub prawa do otrzymywania
oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych
świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy
stosować odpowiednio ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.
Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz przyznanie indywidualnie
oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, muszą zostać odzwierciedlone w Statucie Spółki i w związku z tym
wymagana jest zmiana Statutu w takim zakresie. Zgodnie z art. 430 § 1 oraz 415 § 1 Ksh., zmiana Statutu Emitenta wymaga
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała taka winna zawierać
wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, któremu przyznawane są osobiste uprawnienia,
rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od
których spełnienia uzależnione jest przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała
dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście
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poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354 Ksh., wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy (art. 415
§ 3 Ksh.). Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu, Zmiana statutu
nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia
jej podjęcia (art. 430 § 2 Ksh.).
21.2.5. Sposób zwoływania corocznych zwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz
nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich
21.2.5.1. Zwoływanie walnych zgromadzeń
Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz Regulaminu. Walne Zgromadzenie
obraduje w trybie zwyczajnym albo nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrachunkowego,
natomiast jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada
Nadzorcza.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co
najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania.
Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
Zgodnie z §31a Statutu Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia w zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości na terenie Polski.
Statut Emitenta nie zawiera innych postanowień w sprawie zwoływania walnych zgromadzeń. Stosuje się w tej kwestii
przepisy Ksh i inne powszechnie obowiązujące.
21.2.5.2. Zasady uczestnictwa w walnych zgromadzeniach
Według Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
który ustala Zarząd Spółki.
Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie złożone po upływie wymienionego terminu
jest bezskuteczne do Zarządu. Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem
Walnego Zgromadzenia, ogłasza wprowadzone zmiany w porządku obrad w sposób właściwy dla zwołania Walnego
Zgromadzenia.
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Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad. Ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Zgodnie z § 30 Statutu uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych
przewidują warunki surowsze. Ponadto każda akcja na Walnym Zgromadzeniu daje prawo do jednego głosu, z wyjątkiem
akcji uprzywilejowanych co do głosu. Głosowanie jest jawne, natomiast tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad
wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w
sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do
głosowania.
§ 31a ust. 1 Statutu Spółki stanowi, iż zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego
uzasadnienia sprzeciwu.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego, jeżeli przepisy Kodeksu spółek
handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes
Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Ponadto, zgodnie ze Statutem Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich
głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia
obrad, mogą być zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu
utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji i może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Zgodnie z § 33 Statutu Emitenta, przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
Ponadto, Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a) zmiana Statutu Spółki,
b) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
c) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
d) emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,
e) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim
ograniczonego prawa rzeczowego,
f) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub
sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdej
chwili,
h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady
Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
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W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części zysku lub całego zysku na wypłatę dla
akcjonariuszy, uchwała określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy, które powinny być tak ustalone aby czas przypadający
między nimi nie był dłuższy niż 15 dni roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
Ponadto, Walne Zgromadzenie podejmuje również uchwały w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału
zakładowego w tym:
a) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
b) upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego na
warunkach określonych uchwałami Walnego Zgromadzenia (kapitał docelowy),
c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy
obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu
lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności jakie przysługują im z tytułu
nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub spółki zależnej.
§6a Statutu Spółki stanowi, iż zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z
zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu
bez potrzeby otrzymania zaproszeń. Zarząd obowiązany jest pisemnie powiadomić członków Rady Nadzorczej o terminach
Zgromadzeń. Ponadto na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w
szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia
uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd
oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Zgromadzenia.
Poza powyższymi, nie określono innych zasad uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, wobec czego zastosowanie mają
postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów.
Organizację i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń określa Regulamin Walnego Zgromadzenia
Emitenta. Treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.moBRUK.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”, w sekcji
„Statut i Regulaminy”.
21.2.6. Opis postanowień Statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie,
odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem
Statut Emitenta ani jakikolwiek regulamin nie zawierają postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.
21.2.7. Postanowienia Statutu lub regulaminów regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po
przekroczeniu której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza
Statut ani żaden regulamin Emitenta nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po
przekroczeniu, której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.
21.2.8. Warunki nałożone zapisami Statutu lub regulaminów, którym podlegają zmiany kapitału bardziej
rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa
Statut ani żaden regulamin Emitenta nie zawiera warunków, którym podlegają zmiany kapitału, a które byłyby bardziej
rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa.
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22. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE POZA NORMALNYM TOKIEM DZIAŁALNOŚCI

Istotne umowy zawarte przez Emitenta w normalnym toku działalności przedstawione zostały w punkcie 6.4.1. Części
rejestracyjnej Prospektu emisyjnego.
Poniżej zawarto informacje dotyczące istotnych umów zawartych przez Emitenta lub członka jego grupy kapitałowej
(Raf-Ekologia Sp. z o.o.), poza normalnym tokiem działalności, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających datę
Prospektu emisyjnego. Umowy te zakwalifikowane zostały do umów istotnych ze względu na wartość przekraczającą 10%
kapitałów własnych Emitenta lub ze względu na kryterium znaczenia danej transakcji dla prowadzonej przez Emitenta
działalności.
22.1. Umowy o dofinansowanie
22.1.1.Umowa o dofinansowanie Nr PO IG.04.05.02-00-006/10-00 z dnia 7 stycznia 2011 roku
Strony Umowy
Minister Gospodarki z siedzibą w Warszawie (dalej: Instytucja Wdrażająca)
Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Beneficjent, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie dofinansowania Beneficjentowi na realizację projektu pt. „Utworzenie centrum B+R
proekologicznych technologii przetwarzania odpadów” (dalej „Projekt”), ze środków publicznych w ramach PO IG oraz
określenie wzajemnych praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania,
rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z postanowieniami Umowy całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6.150.386,00 zł brutto, w tym wydatki
kwalifikowane na koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją
inwestycji wynoszą 5.041.300,00 zł netto. Wydatki wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikowanych, w tym
wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu, po zawarciu Umowy, są wydatkami niekwalifikowanymi
i zwiększają wkład własny Beneficjenta. Zgodnie z Umową Beneficjent zobowiązał się pokryć w całości wydatki
niekwalifikowane konieczne dla realizacji Projektu oraz co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych inwestycyjnych Projektu
z wkładu własnego.
Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz stosownego Rozporządzenia, Beneficjent otrzyma dofinansowanie na
realizację Projektu w maksymalnej wysokości 3.024.780,00 zł brutto, z czego 2.571.063,00 zł brutto ze środków
stanowiących płatność oraz 453.717,00 zł brutto ze środków stanowiących dotację celową. Kwota dofinansowania, stanowi
kwotę dofinansowania kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z
realizacją inwestycji w wysokości 3.024.780,00 zł brutto, co stanowi 60% dofinansowania tych kosztów.
W przypadku zmiany w zakresie wartości Projektu w tym zwiększenia wydatków kwalifikowanych Projektu, kwota
przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej. Ewentualna zmiana kwoty
dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia
określonego danym rodzajem pomocy publicznej. Wysokość dofinansowania ulega zmianie, jeśli Projekt zostanie
zrealizowany na poziomie wydatków kwalifikowanych niższym niż 5.041.300,00 zł netto. Kwota przyznanego dofinansowania
zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego wynoszącego 60%.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Instytucja Wdrażająca może udzielić Beneficjentowi dofinansowania w następujących
formach:
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1)
2)

zaliczki w jednej lub kilku transzach lub refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w formie płatności
pośrednich i płatności końcowej lub,
refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w formie płatności pośrednich oraz płatności końcowej.

Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie transz, zaliczek albo płatności pośrednich i transz zaliczek nie
może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana
Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję Wdrażającą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. W
przypadku, gdy dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki w kilku transzach, wysokość pierwszej transzy zaliczki
nie może przekroczyć 30% kwoty przyznanego dofinansowania. Wypłata kolejnej, transzy dofinansowania jest uzależniona
od wykazania przez Beneficjenta we wnioskach o płatność złożonych do Instytucji Wdrażającej wydatków kwalifikowanych
odpowiadających, co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki. Wysokość kolejnej transzy zaliczki
nie może przekroczyć 20% kwoty przyznanego dofinansowania brutto.
Umowa stanowi, iż wszystkie wydatki poniesione przed złożeniem do Instytucji Wdrażającej pierwszego wniosku o płatność
zaliczkową muszą zostać wykazane przez Beneficjenta we wniosku o płatność pośrednią w formie refundacji, przy czym
kwota dofinansowania w formie refundacji obliczana będzie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta
wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o płatność i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą z
uwzględnieniem maksymalnych kwot wydatków kwalifikowanych, poziomów intensywności wsparcia oraz maksymalnych
wysokości dofinansowania. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi płatności zaliczkowych są wykazywane we
wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta.
W przypadku wybrania przez Beneficjenta sposobu wypłaty dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach lub
refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w formie płatności pośrednich i płatności końcowej (pkt 1) powyżej),
Beneficjent jest uprawniony do dokonywania zapłaty ze środków stanowiących dotację celową w terminie do dnia 31 grudnia
roku, w którym środki te zostały przekazane na rachunek Beneficjenta, jednakże w przypadku niewypłacenia całości
środków w podanym wyżej terminie Beneficjent zobowiązany jest do ich zwrotu do dnia 15 stycznia roku następnego.
Ponadto w przypadku wybrania przez Beneficjenta sposobu wypłaty dofinansowania w formie, o której mowa w niniejszym
akapicie, Beneficjent na wniosek Instytucji Wdrażającej jest zobowiązany zgłosić w terminie przez nią określonym, w formie
pisemnej planowaną wysokość środków stanowiących dotację celową, która nie została wydatkowana z upływem tego roku
(środki niewygasające) lub złożyć oświadczenie o wydatkowania całości kwoty dotacji celowej, przy czym za dzień
dokonania zgłoszenia lub złożenia oświadczenia przyjmuje się dzień wpływu pisma do Instytucji Wdrażającej. Natomiast
jeżeli Beneficjent dokona zgłoszenia, o którym mowa powyżej, od dnia dokonania zgłoszenia do dnia 31 grudnia danego
roku, nie może wypłacać środków niewygasających z rachunku. Zgłoszone przez Beneficjenta środki niewygasające, ujęte w
wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, mogą być wypłacone od dnia 1
stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano zgłoszenia, do dnia określonego w obowiązującym na dany rok
rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jednakże, w przypadku nie
wypłacenia środków, o których mowa w zdaniu poprzednim, Beneficjent jest zobowiązany do zwrotu niewykorzystanych
środków w terminie 10 dni od dnia określonego w obowiązującym na dany rok rozporządzeniu wydanym na podstawie art.
181 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Uchybienie postanowieniom wskazanym w niniejszym akapicie skutkuje
rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W przypadku realizacji przez Beneficjenta dużego projektu, w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006, wypłata
dofinansowania nastąpi przed wydaniem przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji, o której mowa w art. 41 ust. 2 tego
rozporządzenia, na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność. Na wniosek Beneficjenta wypłata dofinansowania może
nastąpić po wydaniu przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym. Natomiast, w
przypadku, gdy po zawarciu Umowy Komisja Europejska odmówi wniesienia wkładu finansowego funduszy w trybie, o
którym mowa w art. 41 ust. 3 rozporządzenia 1083/2006, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia decyzji Komisji
Europejskiej Beneficjentowi. W sytuacji, o której mowa w niniejszym akapicie, Beneficjent zobowiązuje się do zwrotu
odpowiednio całości lub części środków wypłaconych na podstawie Umowy, wraz z odsetkami bankowymi narosłymi na
rachunku bankowym Beneficjenta od przekazanych płatności zaliczkowych, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
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powiadomienia od Instytucji Wdrażającej. Ponadto w przypadku realizacji przez Beneficjenta dużego projektu spełniającego
warunki określone w § 7 Rozporządzenia, wypłata dofinansowania nastąpi pod warunkiem, że:
Komisja Europejska wyda decyzję zezwalającą na udzielenie Beneficjentowi pomocy zgodnie z art. 4 rozporządzenia
659/1999, lub
upłynie termin, do którego Komisja Europejska powinna podjąć taką decyzję, zgodnie z art. 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia
659/1999, lub
Komisja Europejska wyda decyzję pozytywną lub warunkowo dopuszczającą udzielenie pomocy, o których mowa w
art. 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia 659/1999, która zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki, które jednocześnie:
1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu,
2) zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu,
3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie,
4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą,
5) zostały prawidłowo udokumentowane.
Zgodnie z Umową, okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się w dniu 15 kwietnia 2010 roku i kończy w dniu 30 grudnia
2011 roku i Beneficjent zobowiązał się zakończyć realizację Projektu w okresie kwalifikowalności wydatków. W przypadku
rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, wszystkie
wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikowane. Rozpoczęcie realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu
kwalifikowalności wydatków, stanowi przesłankę wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym za
rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego
zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem działań
przygotowawczych w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w
tym analiz przygotowawczych oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Zakończenie realizacji
Projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług, zgodnie z Umową, odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi
dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy oraz zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich
płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków
za kwalifikowane w ramach Projektu. Zakończenie realizacji Projektu kończy złożenie wniosku o płatność końcową. Wydatki
poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikowane, natomiast wydatki
poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikowane, jeśli nie podlega on
zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku od towarów i usług
(VAT) do wydatków kwalifikowanych możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie
złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent zobowiązał się złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
które określono w Umowie.
Instytucja Wdrażająca ma prawo wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych podejrzeń, że
Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji Projektu w
stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, niezłożenia przez Beneficjenta
informacji i wyjaśnień, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, nie usunięcia braków lub błędów, stwierdzenia
błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko lub braku postępów w realizacji
Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
Beneficjent zobowiązał się, pod rygorem rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia do
przedłożenia Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność końcową nie później niż w terminie do dnia 30 grudnia 2011 roku.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Instytucja Wdrażająca zobowiązała się do wystawienia na rzecz Beneficjenta zlecenia
płatności na kwotę wynikającą z pozytywnie zweryfikowanego wniosku o płatność w części odpowiadającej 85% kosztów
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podlegających refundacji, pod warunkiem ujęcia środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo – finansowym
Ministerstwa Gospodarki, oraz przekazania Beneficjentowi dofinansowania w wysokości wynikającej z pozytywnie
zweryfikowanego wniosku o płatność w części odpowiadającej 15% kosztów podlegających refundacji, pod warunkiem
ujęcia środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo - finansowym Ministerstwa Gospodarki.
Ponadto Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności, a Beneficjentowi nie przysługuje żadne roszczenie, w tym
odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą, będącego
rezultatem:
1) braku środku na jej rachunku bankowym,
2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
4) negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
5) braku dostarczenia pełnej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
6) opóźnienia w wypłacie dofinansowania powstałe na skutek czynników niezależnych od Instytucji Wdrażającej
7) spowodowanego przez bank opóźnienia w przekazania na rachunek Beneficjenta środków z tytułu wystawionych
zleceń płatności,
8) braku środków na rachunku prowadzonym w banku, z którego realizowane są płatności
w takich przypadkach Instytucja Wdrażająca nie jest związana terminem przekazania dofinansowania, określonym w
Umowie.
Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunki bankowe Beneficjenta w terminie 30 dni liczonych:
w przypadku wypłaty dofinansowania w formie refundacji od dnia ostatecznego zaakceptowania wniosku o płatność,
w przypadku wypłaty dofinansowania w formie zaliczki od dnia wpływu poprawnego wniosku o płatność zaliczkową.
Umowa stanowi, że Beneficjent zobowiązany jest do osiągania założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie oraz w Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego
województwa, przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent
może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa, objętego
taką samą lub wyższą maksymalną intensywnością wsparcia, przy czym przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie
powoduje zwiększenia intensywności wsparcia. Przeniesienie inwestycji do powiatu o niższej maksymalnej intensywności
wsparcia możliwe jest wyłącznie w okresie utrzymania trwałości Projektu. Ponadto Beneficjent za zgodą Instytucji
Wdrażającej może zbyć środek trwały, który z uwagi na szybki postęp technologiczny stał się przestarzały, nabyty z
wykorzystaniem dofinansowania, jednakże w takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych
inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie
realizacji Projektu przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania
Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia zakupu środka trwałego, jednakże w przypadku zakupienia środka za cenę
niższą niż cena, która podlegała dofinansowaniu zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kwocie dofinansowania.
W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, aż do upływu 3 lat Beneficjent zobowiązany jest do współpracy z
podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję
Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu.
W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know – how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej Beneficjent zobowiązany jest do zachowania wartości niematerialnych w swoich aktywach i
pozostawienia ich w jego przedsiębiorstwie przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, oraz do amortyzacji tych
aktywów, a także do wykorzystywania ich na wyłączne cele Projektu.
Umowa stanowi, że Beneficjent nie może dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów Projektu oraz zasadniczych
modyfikacji Projektu. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym. Jednakże w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresie
kwalifikowalności wydatków, Beneficjent zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania
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zmiany, do złożenia do Instytucji Wdrażającej wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i
uzasadnieniem. Natomiast w przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, Beneficjent jest
zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu, i w przypadku zaistnienia okoliczności
mogących opóźnić realizację działania Projektu – wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji działania
Projektu.
Ponadto Beneficjent ma prawo do dokonywania przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków kwalifikowanych do 10 %
wartości wydatków, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu rodzaju wydatków, do którego
następuje przesunięcie.
Beneficjent zobowiązał się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną
instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić na
żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz
realizowaną Umową. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia, stanowi podstawę do rozwiązania
Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Z przeprowadzonej kontroli sporządzana jest informacja
pokontrolna zawierająca zalecenia pokontrolne, które Beneficjent zobowiązany jest wykonać w terminie wskazanym w tej
informacji. Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych wskazanych w informacji pokontrolnej lub
nieprzedstawienie przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń
pokontrolnych stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa
może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę w trybie wyżej wskazanym, w przypadku gdy:
1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych w
terminie,
2) Beneficjent dokonał zmian prawno - organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy,
3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach określonych w Umowie,
4) w przypadku nie wypełnienia obowiązku przedłożenia Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność końcową,
5) nie dokonuje promocji Projektu,
6) wystąpią inne uchybienia i nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą
realizację postanowień Umowy,
Ponadto Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu
kwalifikowalności wydatków tj. 15 kwietnia 2010 roku i nie poinformował Instytucji Wdrażającej o uzasadnionych
przyczynach opóźnienia,
2) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
3) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z
naruszeniem prawa,
4) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
5) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub
zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne,
6) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków,
7) Beneficjent dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu,
8) Beneficjent dokonał zakupu towarów, usług i robót budowlanych w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
9) Beneficjent przedstawił wniosek o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane
informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
10) niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie oraz Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego
województwa, przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu,
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11) Beneficjent nie zastosował się do obowiązku polegającego na tym, iż w przypadku wybrania przez Beneficjenta
sposobu wypłaty dofinansowania w formie zaliczki w jednej lub kilku transzach lub refundacji poniesionych wydatków
kwalifikowanych w formie płatności pośrednich i płatności końcowej, Beneficjent na wniosek Instytucji Wdrażającej nie
zgłosił w terminie przez nią określonym, w formie pisemnej planowanej wysokość środków stanowiących dotację
celową, która nie została wydatkowana z upływem tego roku (środki niewygasające) lub nie złożył oświadczenia o
wydatkowaniu całości kwoty dotacji celowej,
12) Beneficjent nie wykonał obowiązku polegającego na tym, iż w przypadku nie wypłacenia środków niewygasających,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Beneficjent nie dokonał zwrotu niewykorzystanych środków w
terminie 10 dni od dnia określonego w obowiązującym na dany rok rozporządzeniu wydanym na podstawie art.181
ust.2 ustawy o finansach publicznych,
13) Beneficjent nie ustanowił lub nie złożył zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy,
14) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
15) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy o finansach
publicznych,
16) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
17) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem,
18) Beneficjent nie dostarczył pełnej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
19) dokumentacja oddziaływania na środowisko została oceniona negatywnie.
Ponadto w przypadku realizacji przez Beneficjenta dużego Projektu spełniającego warunki określone w § 7 Rozporządzenia
umowa ulega rozwiązaniu:
1) z chwilą doręczenia przez Instytucję Wdrażającą decyzji negatywnej, której mowa w art. 7 ust. 5 rozporządzenia
659/1999, lub
2) z chwilą otrzymania przez Instytucję Wdrażającą zawiadomienia o niezaakceptowaniu przez Beneficjenta decyzji
warunkowo dopuszczającej udzielenie pomocy, o której mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia 659/1999.
Rozwiązanie umowy w trybach, o których mowa powyżej, nie zwalnia Beneficjenta, który otrzymał co najmniej jedną płatność
pośrednią lub co najmniej jedną transzę zaliczki, z obowiązku złożenia wniosku o płatność wraz z częścią sprawozdawczą,
w terminie 25 dni od daty rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Ponadto w
przypadku rozwiązania Umowy w tych trybach Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. Ponadto Beneficjent nie jest
odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub nie zostanie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie
lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
W przypadku rozwiązania Umowy przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia oraz
wypowiedzenia Umowy przez Instytucję Wdrażającą oraz z przyczyn określonych w punktach 1) - 13), oraz 17) – 19)
powyżej, Instytucja Wdrażająca wzywa Beneficjenta do zwrotu dofinansowania w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków
na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu oraz odsetkami bankowymi od dofinansowania przekazanego w
formie zaliczki.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybie określonym w punktach 14) – 16) Instytucja Wdrażająca wzywa Beneficjenta do:
1) zwrotu dofinansowania, lub
2) wyrażanie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności na rzecz Beneficjenta o kwotę podlegającą zwrotowi, w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Instytucję Wdrażającą.
Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie ustanawiane jest na kwotę odpowiadającą wartości przyznanego
dofinansowania w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku
gdy:
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1)
2)

dofinansowanie jest przekazywane w formie refundacji, niezależnie od wartości dofinansowania na realizację Projektu,
wartość dofinansowania w formie transzy zaliczki nie przekracza 10.000.000,00 zł.

W przypadku, gdy wartość dofinansowania w formie transzy zaliczki przekracza 10.000.000,00 zł warunkiem wypłaty
dofinansowania jest ustanowienia zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej równowartości najwyższej transzy zaliczki
wynikającej z harmonogramu płatności, w jednej lub w kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie
kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
7) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
8) zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w
przypadku gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanowiony jest wraz z
cesją praw z polisy z ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
9) przewłaszczenia rzeczy ruchomych Beneficjenta na zabezpieczenie,
10) hipoteki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
11) poręczeniu według prawa cywilnego.
Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanawiane jest na okres od dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o
wypłatę pierwszej transzy zaliczki do dnia rozliczenia kwot dofinansowania wypłaconych w formie zaliczki.
Brak ustanowienia lub niezłożenie zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w terminie wynikającym z Umowy i w formie
zaakceptowanej przez Instytucję Wdrażającą, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wszelkie koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi, Beneficjent.
Do powyższej Umowy, w dniu 10 marca 2011 roku zawarty został Aneks Nr POIG.04.05.02-00-006/10-01, na podstawie,
którego wprowadzono następujące zmiany:
1) uaktualniono dane dotyczące planowanych wydatków w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków,
2) uaktualniono dane dotyczące źródeł finansowania Projektu,
3) uaktualniono dane w zakresie planu finansowego Projektu,
4) uaktualniono dane w zakresie skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu,
5) uaktualniono harmonogram płatności,
6) uaktualniono harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu.
W dniu 13 lutego 2012 roku, do niniejszej Umowy został zawarty Aneks nr POIG.04.05.02-00-006/10-02, zgodnie z którym
postanowiono, iż całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 6.381.430,62 zł brutto oraz, że okres kwalifikowalności wydatków
rozpoczął się w dniu 15 kwietnia 2010 roku i kończy się w dniu 30 października 2011 roku. Ponadto dokonano następujących
uaktualnień:
1) uaktualniono dane dotyczące planowanych wydatków w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków,
2) uaktualniono uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych kategorii wydatków,
3) uaktualniono dane dotyczące źródeł finansowania Projektu,
4) uaktualniono dane w zakresie planu finansowego Projektu,
5) uaktualniono zasoby umożliwiające realizację Projektu,
6) uaktualniono liczbę nowych miejsc pracy, które powstaną w wyniku realizacji Projektu,
7) uaktualniono harmonogram płatności,
8) uaktualniono harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu.
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W ramach powyższej Umowy, w dniu 17 marca 2011 roku Emitentowi zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie
687.259,17 zł, w dniu 18 marca 2011 roku dofinansowanie w kwocie 121.281,03 zł, a w dniu 10 lutego 2012 roku
dofinansowanie w kwocie 1.025.059,80 zł. Powyższa Umowa nadal obowiązuje.

22.1.2.Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-26-003/09-00 z dnia 5 stycznia 2011 roku
Strony Umowy:
Polska Agencja Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (dalej: Instytucja Wdrażająca)
Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: Beneficjent, Emitent)
Przedmiot Umowy:
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie Beneficjentowi przez Instytucję Wdrażającą dofinansowania na realizację projektu pt.
„Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej” (dalej „Projekt”) ze środków
publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie
zarządzania, rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.
Istotne postanowienia Umowy

Beneficjent zobowiązał się do realizacji Projektu w pełnym zakresie, w okresie od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia
31 października 2012 roku.
Umowa stanowi, że w przypadku, gdy Beneficjent wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył oświadczenie, że Projekt
uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000,
zobowiązany jest pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, do dostarczenia najpóźniej wraz z
pierwszym wnioskiem o płatność, pełnej, wymienionej w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego „w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych” dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko.
Zgodnie z postanowieniami Umowy całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63.648.620,00 zł, w tym maksymalna kwota
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w części inwestycyjnej Projektu 51.771.000,00 zł. Wydatki wykraczające
poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym wydatki wynikające ze wzrostu całkowitego
kosztu realizacji Projektu, po podpisaniu Umowy są wydatkami nie kwalifikującymi się do objęcia wsparciem i zwiększają
wkład własny Beneficjenta. Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia finansowania Projektu i pokryć w całości wydatki nie
kwalifikujące się do objęcia wsparciem, konieczne dla realizacji Projektu, przy czym co najmniej 25% wydatków
inwestycyjnych Projektu kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte wkładem własnym Beneficjenta.
Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia, Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację
Projektu w maksymalnej wysokości 31.062.600,00 zł nie przekraczającej 60% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu.
Kwota dofinansowania, o której mowa powyżej, stanowi sumę kwot dofinansowania wskazanych zgodnie z kategoriami
wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie, co stanowi 60% dofinansowania. W przypadku zmiany w zakresie
wartości Projektu w tym zwiększenia wydatków kwalifikowanych Projektu, kwota przyznanego dofinansowania może ulec
zmianie po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej. Ewentualna zmiana kwoty dofinansowania nie może spowodować
przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia określonego danym rodzajem pomocy
publicznej.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, Instytucja Wdrażająca może udzielić Beneficjentowi dofinansowania w następujących
formach:
1) refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w formie płatności pośrednich oraz płatności końcowej,
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2)

zaliczki w jednej lub kilku transzach przy czym pozostała kwota dofinansowania stanowi refundację części wydatków
kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych wcześniej przez Beneficjenta.

Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki lub płatności pośrednich nie może przekroczyć 95%
maksymalnej kwoty dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po akceptacji
przez Instytucję Wdrażającą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową. W przypadku wyboru
zaliczkowego sposobu finansowania Projektu, pierwsza transza dofinansowania w formie zaliczki wypłacana jest w
wysokości wynikającej z wniosku o płatność zatwierdzonego przez Instytucję Wdrażającą, przy czym wysokość pierwszej
transzy zaliczki nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania a wypłata kolejnej transzy następuje pod warunkiem
rozliczenia przez Beneficjenta co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki. Rozliczenie zaliczki polega na
wykazaniu we wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem lub zwrocie zaliczki.
Składając wniosek o płatność Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych
transz zaliczki.
W przypadku nierozliczenia kwoty stanowiącej co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki lub niezłożenia
wniosku o płatność w terminie określonym w Umowie lub gdy kwota dofinansowania wnikająca z zatwierdzonych przez
Instytucję Wdrażającą wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wraz z dokonanym zwrotem zaliczki, nie stanowi
co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych transz zaliczki, od środków pozostałych do rozliczenia 70% łącznej kwoty
przekazanych transz zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do
dnia zwrotu nierozliczonej zaliczki lub złożenia kolejnego wniosku o płatność.
Zgodnie z Umową, wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu,
2) zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo – finansowym Projektu,
3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu złożenia wniosku
o dofinansowanie,
4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą,
5) zostały prawidłowo udokumentowane.
Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 1 lipca 2010 roku i kończy się w dniu 31 października
2012 roku i Beneficjent zobowiązał się zakończyć realizację Projektu w okresie kwalifikowalności wydatków. W przypadku
rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, wszystkie
wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikowane. Rozpoczęcie realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu
kwalifikowalności wydatków, stanowi przesłankę wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym za
rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego
zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem działań
przygotowawczych w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w
tym analiz przygotowawczych oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy. Zakończenie realizacji
Projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym,
udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług, zgodnie z Umową, odpowiednimi protokołami odbioru lub innymi
dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy oraz zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich
płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków
za kwalifikowane w ramach Projektu. Zakończenie realizacji Projektu kończy złożenie wniosku o płatność końcową. Wydatki
poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem,
natomiast wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do
objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami.
Zaliczenie podatku od towarów i usług (VAT) do wydatków kwalifikowanych możliwe jest wyłącznie w przypadku
Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
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W celu otrzymania dofinansowania Beneficjent zobowiązał się złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
które określono w Umowie. Instytucja Wdrażająca nie ponosi odpowiedzialności, a Beneficjentowi nie przysługuje żadne
roszczenie, w tym odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję
Wdrażającą, będącego rezultatem:
1) braku środku na jej rachunku bankowym,
2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
4) negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
5) braku dostarczenia pełnej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
- w takich przypadkach Instytucja Wdrażająca nie jest związana terminem przekazania dofinansowania, określonym w
Umowie.
Ponadto Instytucja Wdrażająca ma prawo wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia uzasadnionych
podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia rozbieżności w realizacji
Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, niezłożenia przez
Beneficjenta informacji i wyjaśnień, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie, nie usunięcia braków lub błędów,
stwierdzenia błędów lub braków w przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko lub braku postępów w
realizacji Projektu w stosunku do terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
Umowa stanowi, że Beneficjent zobowiązany jest do osiągania założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie oraz w Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji na terenie województwa, w
którym została zrealizowana, a w przypadku realizacji inwestycji na obszarze m.st. Warszawy – w tym mieście, przez okres
5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat od zakończenia realizacji
Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie inwestycji.
Ponadto Beneficjent za zgodą Instytucji Wdrażającej może zbyć środek trwały, który z uwagi na szybki postęp
technologiczny stał się przestarzały, nabyty z wykorzystaniem dofinansowania, jednakże w takim przypadku Beneficjent jest
zobowiązany zakupić ze środków własnych inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego,
dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie realizacji Projektu przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz
małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do
poinformowania Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od dnia zakupu środka trwałego, jednakże w przypadku zakupienia
środka za cenę niższą niż cena, która podlegała dofinansowania zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kwocie
dofinansowania.
Beneficjent zobowiązany jest do niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu, a naruszenie tego obowiązku stanowi
podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu,
aż do upływu 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małych i średnich przedsiębiorstw do upływu 3 lat, Beneficjent
zobowiązany jest do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą,
Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu.
W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know – how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej Beneficjent zobowiązany jest do zachowania wartości niematerialnych w swoich aktywach i
pozostawienia ich w jego przedsiębiorstwie przez okres 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małych i średnich
przedsiębiorstw przez okres 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, oraz do amortyzacji tych aktywów, a także do
wykorzystywania ich na wyłączne cele Projektu.
Umowa stanowi, że Beneficjent nie może dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów Projektu. Jednakże w
przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresie kwalifikowalności wydatków, Beneficjent
zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do Instytucji Wdrażającej
wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i uzasadnieniem. Natomiast w przypadku
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zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym
wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu, i w przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację
działania Projektu – wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji działania Projektu. Ponadto Beneficjent
ma prawo do dokonywania przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków kwalifikowanych do 10 % wartości wydatków, z
którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu rodzaju wydatków, do którego następuje przesunięcie.
Beneficjent zobowiązał się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną
instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić na
żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz
realizowaną Umową. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia, stanowi podstawę do rozwiązania
Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Z przeprowadzonej kontroli sporządzana jest informacja
pokontrolna zawierająca zalecenia pokontrolne, które Beneficjent zobowiązany jest wykonać w terminie wskazanym w tej
informacji. Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych wskazanych w informacji pokontrolnej lub
nieprzedstawienie przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń
pokontrolnych stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Umowa może zostać rozwiązania przez każdą ze Stron, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Instytucja
Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę w trybie wyżej wskazanym, w przypadku gdy:
1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie lub nie wykonał zaleceń pokontrolnych w
terminie,
2) Beneficjent dokonał zmian prawno - organizacyjnych w swoim statusie zagrażających realizacji Umowy,
3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach określonych w Umowie,
4) w przypadku nie wypełnienia obowiązku przedłożenia Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność końcową,
5) nie dokonuje promocji Projektu,
6) realizacja Projektu przez Beneficjenta powoduje inne nieprawidłowości, które czynią niemożliwą lub niecelową dalszą
realizację postanowień Umowy,
7) Beneficjent narusza inne postanowienia Umowy skutkujące niemożliwością jej prawidłowej realizacji
Ponadto Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu
kwalifikowalności wydatków i nie poinformował Instytucji Wdrażającej o uzasadnionych przyczynach opóźnienia,
2) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków,
3) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z
naruszeniem prawa,
4) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub
zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne,
5) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
6) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków,
7) Beneficjent dokonał zasadniczej modyfikacji Projektu,
8) Beneficjent dokonał zakupu towarów, usług i robót budowlanych w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy,
9) Beneficjent przedstawił wniosek o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym podane
informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
10) w przypadku braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami Umowy,
11) niedopełnienia przez Beneficjenta obowiązku osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie oraz Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego
województwa, przez okres 5 lat a w przypadku mikroprzedsiębiorcy oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez okres
3 lat od zakończenia realizacji Projektu,
12) Beneficjent nie zastosował się do obowiązku polegającego na tym, iż w przypadku wyboru przez Beneficjenta sposobu
wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent nie przestrzega przepisów ustawy o finansach publicznych
dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w danym roku
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

budżetowym, oraz w przypadku dofinansowania udzielonego w formie zaliczki w zakresie środków pochodzących z
dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, braku zwrotu do dnia 10 stycznia następnego
roku budżetowego, o ile środki te nie zostaną zgłoszone jako środki niewygasające,
Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa art. 184 ustawy o finansach
publicznych,
Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
Instytucja Wdrażająca uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem,
Beneficjent nie dostarczył pełnej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko wraz z pozwoleniem na budowę,
dokumentacja oddziaływania na środowisko została oceniona negatywnie.

Rozwiązanie umowy w trybach, o których mowa powyżej, nie zwalnia Beneficjenta, który otrzymał co najmniej jedną płatność
pośrednią lub co najmniej jedną transzę zaliczki, z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, w
terminie 25 dni od daty rozwiązania Umowy oraz przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Ponadto w
przypadku rozwiązania Umowy w tych trybach Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. Rozwiązanie Umowy w
przypadkach skutkujących rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym wyklucza możliwość ubiegania się i
otrzymania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków PO IG oraz innych programów realizowanych przez Instytucję
Wdrażającą w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy.
Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub nie zostanie uznany za naruszającego postanowienia
Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim
takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
W przypadku rozwiązania Umowy, w trybach, o których mowa powyżej, Beneficjent w terminie 30 dni od dnia rozwiązania
Umowy jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu.
W przypadku:
1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych,
3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
stosuje się art. 207 ustawy o finansach publicznych.
Dofinansowanie wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie ustanawiane jest na okres realizacji Projektu, w formie weksla in
blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby
upoważnionej przez Instytucję Wdrażającą wraz z deklaracją wekslową.
Brak ustanowienia lub niezłożenie zabezpieczenia, o którym mowa powyżej w terminie wynikającym z Umowy, stanowi
podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jednakże w przypadku podjęcia uzasadnionych
wątpliwości co do wysokości i formy przyjętego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy
Instytucja Wdrażająca jest uprawniona do żądania dodatkowego zabezpieczenia spośród form określonych w
rozporządzeniu w sprawie zaliczek, natomiast Beneficjent zobowiązany jest żądanie spełnić pod rygorem wypowiedzenia
Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto w przypadku, gdy ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy w formie określonej w Umowie nie jest możliwe, Beneficjent zobowiązany jest do
ustanowienia zabezpieczenia na okres realizacji Projektu oraz na okres trwałości Projektu w jednej lub kilku form
określonych w rozporządzeniu w sprawie zaliczek, przy czym wyboru formy dokonuje Instytucja Wdrażająca na wniosek
Beneficjenta.
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Do powyższej Umowy, w dniu 16 marca 2011 roku zawarty został Aneks nr 1, którym postanowiono m.in., iż po spełnieniu
warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia, Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację Projektu w
maksymalnej wysokości 31.062.600,00 zł nie przekraczającej 60% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, w tym:
do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co
stanowi 26.403.210,00 zł, oraz
do 15 % kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 4.659.390,00 zł.
W dniu 3 stycznia 2012 roku do powyższej Umowy podpisano aneks, którym zmieniono harmonogram realizacji inwestycji.
Końcowy termin zakończenia inwestycji nie uległ zmianie.
W ramach powyższej Umowy, Emitentowi nie zostały jeszcze wypłacone żadne środki z dofinansowania.
Powyższa Umowa nadal obowiązuje.

22.1.3.Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-16-013/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Strony Umowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (dalej: Instytucja Wdrażająca)
Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK Spółka Akcyjna, dalej:
Beneficjent, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy stanowi udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej
technologii produkcji nowych wysokokalorycznych stałych paliw alternatywnych” (dalej „Projekt”) ze środków publicznych w
ramach PO IG oraz określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania,
rozliczania, monitorowania, sprawozdawczości i kontroli, a także w zakresie informacji i promocji.
Istotne postanowienia Umowy
Beneficjent zobowiązał się do realizacji Projektu w okresie od dnia 1 września 2008 roku do dnia 25 lipca 2011 roku.
Umowa stanowi, że w przypadku, gdy Beneficjent wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył oświadczenie, że Projekt
uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000,
zobowiązany jest pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, do dostarczenia najpóźniej wraz z
pierwszym wnioskiem o płatność, pełnej, wymienionej w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego „w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych” dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko.
Zgodnie z postanowieniami Umowy, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 60.568.200,00 zł, w tym maksymalna kwota
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem części inwestycyjnej projektu wynosi 46.280.000,00 zł. Wydatki
wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym wydatki wynikające ze
wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu, po podpisaniu Umowy są wydatkami nie kwalifikującymi się do objęcia
wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta. Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia finansowania Projektu i
pokryć w całości wydatki nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem, konieczne dla realizacji Projektu, przy czym co najmniej
30% wydatków inwestycyjnych Projektu kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte wkładem własnym
Beneficjenta.
Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia, Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację
Projektu, w maksymalnej wysokości 27.768.000,00 zł. Kwota dofinansowania, o której mowa powyżej, stanowi sumę kwot
dofinansowania wskazanych zgodnie z kategoriami wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie, co stanowi 60%
dofinansowania.
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W przypadku zmiany w zakresie wartości Projektu w tym zwiększenia wydatków kwalifikowanych Projektu, kwota
przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej. Ewentualna zmiana kwoty
dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia
określonego danym rodzajem pomocy publicznej.
Zgodnie z Umową, dofinansowanie zostanie udzielone w formie refundacji, na podstawie:
1) płatności pośrednich,
2) płatności końcowej,
przy czym łączne dofinansowanie w formie płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty
dofinansowania a pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję
Wdrażającą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu,
2) zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu otrzymania
potwierdzenia kwalifikowalności Projektu,
4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą,
5) zostały prawidłowo udokumentowane.
Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 1 września 2008 roku i zakończył się w dniu 25 lipca
2011 roku.
W przypadku rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji Projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności
wydatków, wszystkie wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikowane. Rozpoczęcie realizacji Projektu przed dniem
rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, stanowi przesłankę wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Za rozpoczęcie realizacji Projektu uznaje się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego
zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem działań
przygotowawczych w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w
tym analiz przygotowawczych oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy.
Zakończenie realizacji Projektu oznacza wykonanie pełnego zakresu rzeczowego Projektu, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, udokumentowanie wykonania robót, dostaw i usług, zgodnie z Umową, odpowiednimi protokołami
odbioru lub innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność realizacji z warunkami Umowy oraz zrealizowanie przez
Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu, tj. poniesienie wydatków i pozyskanie dokumentów stanowiących
podstawę uznania wydatków za kwalifikowane w ramach Projektu. Zakończenie realizacji Projektu kończy złożenie wniosku
o płatność końcową. Wydatki poniesione po zakończeniu okresu kwalifikowalności wydatków nie będą uznane za
kwalifikujące się do objęcia wsparciem. Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać
uznane za kwalifikujące się do objęcia wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie
z właściwymi przepisami. Zaliczenie podatku od towarów i usług (VAT) do wydatków kwalifikowanych możliwe jest wyłącznie
w przypadku Beneficjenta, który we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
W celu otrzymania dofinansowania, Beneficjent zobowiązał się złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
które określono w Umowie.
W umowie zastrzeżono, że Instytucja Wdrażająca może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia
uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia
rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie, nie złożenia przez
Beneficjenta informacji i wyjaśnień, zgodnie z Umową, nie usunięcia braków lub błędów, stwierdzenia błędów lub braków w
przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do
terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
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Instytucja Wdrażająca zobowiązała się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania, pod warunkiem posiadania środków
na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub
niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą będącą rezultatem:
1) braku środków na jej rachunku,
2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
3) niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
4) negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
w tym przypadku Instytucja Wdrażająca nie jest związana terminem określonym w Umowie.
Umowa stanowi, że Beneficjent zobowiązany jest do osiągania założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie oraz w Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego
województwa, przez okres 5 lat, a w przypadku mikro – oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat od
zakończenia realizacji Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o
przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa, objętego taką samą lub wyższą
maksymalną intensywnością wsparcia, przy czym przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zwiększenia
intensywności wsparcia.
Beneficjent zobowiązał się do niedokonywania w okresie 5 lat, lub w przypadku mikro- oraz małych i średnich
przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od zakończenia realizacji Projektu, zasadniczych modyfikacji projektu, a naruszenie tego
obowiązku stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, aż do upływu 5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich
przedsiębiorstw 3 lat, Beneficjent zobowiązany jest do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu.
W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know – how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej Beneficjent zobowiązany jest do zachowania wartości niematerialnych w swoich aktywach i
pozostawienia ich w jego przedsiębiorstwie przez okres 5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich
przedsiębiorstw 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, oraz do amortyzacji tych aktywów, a także do wykorzystywania ich
na wyłączne cele Projektu.
Umowa stanowi, że Beneficjent nie może dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów Projektu. Jednakże w
przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresie kwalifikowalności wydatków, Beneficjent
zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do Instytucji Wdrażającej
wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i uzasadnieniem. Natomiast w przypadku
zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym
wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu, i w przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację
działania Projektu – wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji działania Projektu.
Ponadto Beneficjent ma prawo do dokonywania przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków kwalifikowanych do 10 %
wartości wydatków, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu rodzaju wydatków, do którego
następuje przesunięcie.
Beneficjent zobowiązał się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną
instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić na
żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz
realizowaną Umową. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia, stanowi podstawę do rozwiązania
Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Z przeprowadzonej kontroli sporządzana jest informacja
pokontrolna zawierająca zalecenia pokontrolne, które Beneficjent zobowiązany jest wykonać w terminie wskazanym w tej
informacji. Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych wskazanych w informacji pokontrolnej lub
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nieprzedstawienie przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń
pokontrolnych stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Beneficjent może zbyć środek trwały, który z uwagi na szybki postęp technologiczny stał się przestarzały, nabyty z
wykorzystaniem dofinansowania, jednakże w takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych
inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie
realizacji Projektu przez okres przez okres 5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od
zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od
dnia zakupu środka trwałego, jednakże w przypadku zakupienia środka za cenę niższą niż cena, która podlegała
dofinansowania zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kwocie dofinansowania.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Instytucja
Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w szczególności w
przypadku, gdy:
1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie lub w przypadku niewykonania przez
Beneficjenta zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawienie
przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych,
2) Beneficjent dokonał zmian prawno – organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy,
3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach określonych w Umowie,
4) W przypadku nie dostarczenia przez Beneficjenta poprawionego i uzupełnionego wniosku o płatność w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia i poprawienia przez Instytucję Wdrażającą,
5) Beneficjent narusza inne postanowienia Umowy skutkujące brakiem jej prawidłowej realizacji.
Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu
kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 1 września 2008 roku i nie poinformował Instytucji Wdrażającej o
uzasadnionych przyczynach opóźnienia,
2) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu wcześniej niż po dniu uzyskania potwierdzenia kwalifikowalności projektu do
dofinansowania,
3) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z
naruszeniem prawa,
4) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, wobec niego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub
zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne,
5) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
6) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków,
7) Beneficjent dokonał zasadniczych modyfikacji projektu,
8) Beneficjent dokonał zakupu towarów, usług i robót budowlanych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
9) Beneficjent przedstawił wniosek Beneficjenta o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym
podane informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
10) w przypadku nie ustanowienia lub niewniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, w terminach wskazanych w Umowie,
11) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
12) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach
publicznych,
13) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
14) Instytucja Wdrażająca uzyskała informację o zaistnieniu przesłanek, o których mowa w art. 6b ust.3 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji rozwoju Przedsiębiorczości,
15) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem,
16) Beneficjent nie dostarczył pełnej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko,
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17) Dokumentacja oddziaływania projektu na środowisko oceniona została negatywnie.
Rozwiązanie umowy w trybach, o których mowa powyżej, nie zwalnia Beneficjenta, który otrzymał co najmniej jedną płatność
pośrednią, z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, w terminie 25 dni od daty rozwiązania Umowy
oraz przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy w tych trybach
Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
Naruszenie przez Beneficjenta w sposób istotny postanowień Umowy powoduje brak możliwości ubiegania się i otrzymania
dofinansowania ze środków Po IG oraz innych programów w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy. Ponadto Beneficjent
nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub nie zostanie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa powyżej, Beneficjent w terminie 30 dni od dnia rozwiązania
Umowy jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dyspozycji Beneficjenta, do dnia zwrotu środków na rachunek
bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
W przypadku:
1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych,
3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości:
stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.
Dofinansowanie w formie refundacji wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco z
podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby uprawnionej przez Instytucję Wdrażającą wraz z
deklaracją wekslową. Brak ustanowienia lub niewniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy w terminie wskazanym w Umowie, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po upływie
5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat po zakończeniu realizacji Projektu.
Do powyższej Umowy w dniu 22 września 2010 roku zawarty został Aneks nr 1, zgodnie z którym w prawa i obowiązki
Emitenta wstąpił Mo-BRUK Spółka Akcyjna, w związku z przekształceniem Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa w
Spółkę Akcyjną. Ponadto zmieniono okres realizacji Projektu na okres od dnia 1 września 2008 roku do dnia 25 stycznia
2012 roku.
Do powyższej Umowy w dniu 22 września 2010 roku zawarty został Aneks nr 2, na podstawie którego, postanowiono, iż
udzielone zostanie Beneficjentowi dofinansowanie na realizację projektu do maksymalnej wysokości 27.768.000,00 zł nie
przekraczającej 60% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji, w tym:
do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co
stanowi kwotę 23.602.800,00 zł,
do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 4.165.200,00 zł.
Ponadto powyższym Aneksem zaktualizowano Umowę o obowiązujące na dzień zawarcia Aneksu przepisy prawne ustaw
oraz rozporządzeń. Do powyższej Umowy w dniu 14 stycznia 2011 roku zawarty został Aneks nr 3, na podstawie, którego
zmieniono okres realizacji Projektu na okres od dnia 1 września 2008 roku do dnia 31 lipca 2012 roku, zaktualizowano
harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu praz harmonogram płatności.
Do powyższej Umowy, w dniu 14 stycznia 2011 roku zawarty został Aneks Nr 3, na podstawie, którego wprowadzono
następujące zmiany:
1) uaktualniono harmonogram płatności,
2) uaktualniono harmonogram rzeczowo – finansowy Projektu.
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Do powyższej Umowy, w dniu 26 września 2011 roku zawarty został Aneks Nr 4, na podstawie, którego wprowadzono
następujące zmiany:
1) uaktualniono dane dotyczące planowanych wydatków w ramach projektu wg podziału na kategorie wydatków,
2) uaktualniono dane w zakresie skwantyfikowanych wskaźników realizacji celów projektu,
3) uaktualniono harmonogram płatności,
4) uaktualniono harmonogram rzeczowo – finansowy.
W ramach powyższej Umowy, Emitentowi nie zostały jeszcze wypłacone żadne środki z dofinansowania. Powyższa Umowa
nadal obowiązuje.

22.1.4.Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.04.04.00-24-008/08-00 z dnia 30 grudnia 2008 roku
Strony Umowy
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (dalej: Instytucja Wdrażająca)
Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK Spółka Akcyjna, dalej:
Beneficjent, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację projektu pt.: „Innowacyjna metoda
wytwarzania posadzki hydraulicznej” (dalej „Projekt”) ze środków publicznych w ramach PO IG oraz określenie praw i
obowiązków Stron Umowy związanych z realizacją Projektu w zakresie zarządzania, rozliczania, monitorowania i kontroli, a
także w zakresie informacji i promocji.
Istotne postanowienia Umowy
Beneficjent zobowiązał się do realizacji Projektu w okresie od dnia 17 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Umowa stanowi, że w przypadku, gdy Beneficjent wraz z wnioskiem o dofinansowanie złożył oświadczenie, że Projekt
uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub na obszar/potencjalny obszar Natura 2000,
zobowiązany jest pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, do dostarczenia najpóźniej wraz z
pierwszym wnioskiem o płatność, pełnej, wymienionej w wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego „w zakresie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programów operacyjnych” dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko.
Zgodnie z postanowieniami Umowy całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15.628.078,00 zł, w tym maksymalna kwota
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem części inwestycyjnej Projektu wynosi 12.801.000,00 zł. Wydatki
wykraczające poza całkowitą kwotę wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym wydatki wynikające ze
wzrostu całkowitego kosztu realizacji Projektu, po podpisaniu Umowy są wydatkami nie kwalifikującymi się do objęcia
wsparciem i zwiększają wkład własny Beneficjenta. Beneficjent zobowiązał się do zapewnienia finansowania Projektu i
pokryć w całości wydatki nie kwalifikujące się do objęcia wsparciem, konieczne dla realizacji Projektu, przy czym co najmniej
30% wydatków inwestycyjnych Projektu kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte wkładem własnym
Beneficjenta.
Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia, Beneficjent otrzyma dofinansowanie na realizację
Projektu w maksymalnej wysokości 6.400.500,00 zł. Kwota dofinansowania, o której mowa powyżej stanowi sumę kwot
dofinansowania wskazanych zgodnie z kategoriami wydatków określonych we wniosku o dofinansowanie, co stanowi 50%
dofinansowania.
W przypadku zmiany w zakresie wartości Projektu w tym zwiększenia wydatków kwalifikowanych Projektu, kwota
przyznanego dofinansowania może ulec zmianie po wyrażeniu zgody Instytucji Wdrażającej. Ewentualna zmiana kwoty
dofinansowania nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego maksymalnego poziomu intensywności wsparcia
określonego danym rodzajem pomocy publicznej.
Zgodnie z Umową, dofinansowanie zostanie udzielone w formie refundacji, na podstawie:
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1) płatności pośrednich,
2) płatności końcowej,
przy czym łączne dofinansowanie w formie płatności pośrednich nie może przekroczyć 95% maksymalnej kwoty
dofinansowania a pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi po akceptacji przez Instytucję
Wdrażającą przedłożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki, które jednocześnie:
1) są niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu,
2) zostały wskazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
3) zostały faktycznie poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków i nie wcześniej niż dzień po dniu otrzymania
potwierdzenia kwalifikowalności Projektu,
4) zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez Instytucję Wdrażającą,
5) zostały prawidłowo udokumentowane.
Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 17 czerwca 2008 roku i zakończył się w dniu 31 grudnia
2008 roku.
W przypadku rozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji Projektu, przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności
wydatków, wszystkie wydatki w ramach Projektu stają się niekwalifikowane. Rozpoczęcie realizacji Projektu przed dniem
rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków stanowi przesłankę wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Za rozpoczęcie realizacji Projektu uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub dzień zaciągnięcia pierwszego
zobowiązania Beneficjenta do zamówienia towarów, usług związanych z realizacją Projektu, z wyłączeniem działań
przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem inwestycji, w
tym analiz przygotowawczych, (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z
wyborem Wykonawcy.
Zakończenie realizacji Projektu oznacza wykonanie zakresu rzeczowego Projektu zgodnie z Umową oraz harmonogramem
rzeczowo - finansowym Projektu, udokumentowanie dostaw i usług fakturami oraz innymi dokumentami potwierdzającymi
zgodność realizacji z warunkami Umowy, a także zrealizowanie przez Beneficjenta pełnego zakresu finansowego Projektu,
co oznacza zrealizowanie przez Beneficjenta wszystkich płatności w ramach Projektu tj. poniesienie wydatków i pozyskanie
dokumentów stanowiących podstawę uznania wydatków za kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach Projektu.
Zakończenie realizacji Projektu kończy złożenie wniosku o płatność końcową.
Wydatki poniesione na pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) mogą zostać uznane za kwalifikujące się do objęcia
wsparciem, jeśli nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu na rzecz Beneficjenta zgodnie z właściwymi przepisami. Zaliczenie
podatku VAT do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem możliwe jest wyłącznie w przypadku Beneficjenta, który
we wniosku o dofinansowanie złożył oświadczenie o kwalifikowalności VAT.
W celu otrzymania dofinansowania, Beneficjent zobowiązał się złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami,
które określono w Umowie.
W umowie zastrzeżono, że Instytucja Wdrażająca może wstrzymać wypłatę dofinansowania w przypadku wystąpienia
uzasadnionych podejrzeń, że Projekt realizowany jest niezgodnie z Umową, w szczególności w razie stwierdzenia
rozbieżności w realizacji Projektu w stosunku do opisu Projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie, nie złożenia przez
Beneficjenta informacji i wyjaśnień, zgodnie z Umową, nie usunięcia braków lub błędów, stwierdzenia błędów lub braków w
przedłożonej dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko lub braku postępów w realizacji Projektu w stosunku do
terminów określonych we wniosku o dofinansowanie.
Instytucja Wdrażająca zobowiązała się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania, pod warunkiem posiadania środków
na rachunku bankowym oraz ustanowienia i wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia prawidłowego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie, w przypadku opóźnienia lub
niedokonania wypłaty dofinansowania przez Instytucję Wdrażającą będącą rezultatem:
1) braku środków na jej rachunku,
2) braku ustanowienia lub niewniesienia zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy,
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3)
4)
-

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Beneficjenta,
negatywnej oceny dokumentacji oddziaływania Projektu na środowisko,
w tym przypadku Instytucja Wdrażająca nie jest związana terminem określonym w Umowie.

Umowa stanowi, że Beneficjent zobowiązany jest do osiągania założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie oraz w Umowie, zapewnienia trwałości efektów Projektu i utrzymania inwestycji w obrębie danego
województwa, przez okres 5 lat, a w przypadku mikro – oraz małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat od
zakończenia realizacji Projektu, jednakże w uzasadnionych przypadkach Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o
przeniesienie inwestycji do innego powiatu w obrębie tego samego województwa, objętego taką samą lub wyższą
maksymalną intensywnością wsparcia, przy czym przeniesienie inwestycji do innego powiatu nie powoduje zwiększenia
intensywności wsparcia.
Beneficjent zobowiązał się do niedokonywania w okresie 5 lat, lub w przypadku mikro- oraz małych i średnich
przedsiębiorstw w okresie 3 lat, od zakończenia realizacji Projektu, zasadniczych modyfikacji projektu, a naruszenie tego
obowiązku stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
W trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu, aż do upływu 5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich
przedsiębiorstw 3 lat, Beneficjent zobowiązany jest do współpracy z podmiotami upoważnionymi przez Instytucję
Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub Komisję Europejską do przeprowadzenia oceny Projektu.
W przypadku nabycia wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know – how oraz nieopatentowanej
wiedzy technicznej Beneficjent zobowiązany jest do zachowania wartości niematerialnych w swoich aktywach i
pozostawienia ich w jego przedsiębiorstwie przez okres 5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich
przedsiębiorstw 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, oraz do amortyzacji tych aktywów, a także do wykorzystywania ich
na wyłączne cele Projektu.
Umowa stanowi, że Beneficjent nie może dokonywać zmian prowadzących do zmiany celów Projektu. Jednakże w
przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Projekcie niezwiązanych z okresie kwalifikowalności wydatków, Beneficjent
zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania zmiany, do złożenia do Instytucji Wdrażającej
wniosku o zaakceptowanie zmian wraz z przedstawieniem zakresu zmian i uzasadnieniem. Natomiast w przypadku
zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację Projektu, Beneficjent jest zobowiązany wystąpić z pisemnym
wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji Projektu, i w przypadku zaistnienia okoliczności mogących opóźnić realizację
działania Projektu – wystąpić z pisemnym wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji działania Projektu.
Ponadto Beneficjent ma prawo do dokonywania przesunięcia pomiędzy rodzajami wydatków kwalifikowanych do 10 %
wartości wydatków, z którego następuje przesunięcie, bez względu na poziom wzrostu rodzaju wydatków, do którego
następuje przesunięcie.
Beneficjent zobowiązał się poddać kontroli w zakresie realizowanej Umowy prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą,
Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, lub inną
instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień, oraz udostępnić na
żądanie tych instytucji oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wszelką dokumentację związaną z Projektem oraz
realizowaną Umową. Odmowa poddania się kontroli lub utrudnianie jej przeprowadzenia, stanowi podstawę do rozwiązania
Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Z przeprowadzonej kontroli sporządzana jest informacja
pokontrolna zawierająca zalecenia pokontrolne, które Beneficjent zobowiązany jest wykonać w terminie wskazanym w tej
informacji. Niewykonanie przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych wskazanych w informacji pokontrolnej lub
nieprzedstawienie przekonującego uzasadnienia ich niewykonania wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń
pokontrolnych stanowi podstawę do rozwiązania Umowy z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
Beneficjent może zbyć środek trwały, który z uwagi na szybki postęp technologiczny stał się przestarzały, nabyty z
wykorzystaniem dofinansowania, jednakże w takim przypadku Beneficjent jest zobowiązany zakupić ze środków własnych
inny środek trwały w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży środka trwałego, dzięki któremu możliwe będzie utrzymanie
realizacji Projektu przez okres przez okres 5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat od
zakończenia realizacji Projektu. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania Instytucji Wdrażającej w terminie 14 dni od
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dnia zakupu środka trwałego, jednakże w przypadku zakupienia środka za cenę niższą niż cena, która podlegała
dofinansowania zobowiązany jest do zwrotu różnicy w kwocie dofinansowania.
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Instytucja
Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, w szczególności gdy:
1) Beneficjent odmawia poddania się kontroli lub utrudnia jej przeprowadzenie, nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w
terminie wskazanym w informacji pokontrolnej lub nie przedstawia przekonującego uzasadnienia ich niewykonania
wraz z propozycją nowego terminu wykonania zaleceń pokontrolnych,
2) Beneficjent dokonał zmian prawno-organizacyjnych zagrażających realizacji Umowy,
3) Beneficjent nie przedłożył wniosku o płatność w terminach określonych w Umowie,
4) w przypadku nie dostarczenia przez Beneficjenta poprawionego i uzupełnionego wniosku o płatność w terminie 7 dni
od dnia doręczenia wezwania do uzupełnienia i poprawienia przez Instytucję Wdrażającą,
5) Beneficjent narusza inne postanowienia Umowy skutkujące brakiem jej prawidłowej realizacji.
Instytucja Wdrażająca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
1) Beneficjent nie rozpoczął realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozpoczęcia okresu
kwalifikowalności wydatków, tj. od dnia 17 czerwca 2008 i nie poinformował Instytucji Wdrażającej o uzasadnionych
przyczynach opóźnienia,
2) Beneficjent rozpoczął realizację Projektu wcześniej niż po dniu uzyskania potwierdzenia kwalifikowalności projektu do
dofinansowania,
3) Beneficjent zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy lub z
naruszeniem prawa,
4) Beneficjent zaprzestał prowadzenia działalności, wobec niego został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub
zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne,
5) Beneficjent w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty,
6) Beneficjent dopuścił się nieprawidłowości finansowych oraz nie usunął ich przyczyn i skutków,
7) Beneficjent dokonał zasadniczych modyfikacji Projektu,
8) Beneficjent dokonał zakupu towarów, usług i robót budowlanych w sposób sprzeczny z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
9) Beneficjent przedstawił wniosek Beneficjenta o płatność lub dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, w którym
podanie informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu,
10) w przypadku nie ustanowienia lub nie wniesienia przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy, w terminach wskazanych w Umowie, oraz nie osiągnięcia założonych celów i
wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz Umowie, zapewnienia trwałości efektów realizacji Projektu
i utrzymania inwestycji w obrębie danego województwa przez okres 5 lat, a w przypadku mikro- oraz małych
przedsiębiorstw przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu,
11) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie niezgodnie z przeznaczeniem,
12) Beneficjent wykorzystał dofinansowanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach
publicznych,
13) Beneficjent pobrał dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
14) Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia uzyskała informacje o zaistnieniu przesłanek, o których
mowa w art. 6b ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
15) na Beneficjencie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za
niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem,
16) Beneficjent nie dostarczył pełnej dokumentacji oddziaływania projektu na środowisko,
17) dokumentacja oddziaływania projektu na środowisko została oceniona negatywnie.
Rozwiązanie umowy w trybach, o których mowa powyżej, nie zwalnia Beneficjenta, który otrzymał co najmniej jedną płatność
pośrednią, z obowiązku złożenia części sprawozdawczej wniosku o płatność, w terminie 25 dni od daty rozwiązania Umowy
oraz przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją. Ponadto w przypadku rozwiązania Umowy w tych trybach
Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie.
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Naruszenie przez Beneficjenta w sposób istotny postanowień Umowy powoduje brak możliwości ubiegania się i otrzymania
dofinansowania ze środków Po IG oraz innych programów w okresie 3 lat od dnia rozwiązania Umowy. Ponadto Beneficjent
nie jest odpowiedzialny wobec Instytucji Wdrażającej lub nie zostanie uznany za naruszającego postanowienia Umowy w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem siły wyższej.
W przypadku rozwiązania Umowy w trybach, o których mowa powyżej, Beneficjent w terminie 30 dni od dnia rozwiązania
Umowy jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych naliczonymi od dnia przekazania środków do dyspozycji Beneficjenta, do dnia zwrotu środków na rachunek
bankowy wskazany przez Instytucję Wdrażającą.
W przypadku:
1) wykorzystania dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,
2) wykorzystania dofinansowania z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 208 ustawy o finansach publicznych,
3) pobrania dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości:
stosuje się art. 211 ustawy o finansach publicznych.
Dofinansowanie w formie refundacji wypłacane jest po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia
należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Zabezpieczenie ustanawiane jest w formie weksla in blanco z
podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby uprawnionej przez Instytucję Wdrażającą wraz z
deklaracją wekslową. Brak ustanowienia lub niewniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy w terminie wskazanym w Umowie, stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Wszelkie koszty zabezpieczenia ponosi Beneficjent. Zwrot zabezpieczenia nastąpi po upływie
5 lat, lub w przypadku mikro – oraz małych i średnich przedsiębiorstw 3 lat po zakończeniu realizacji Projektu.
Do powyższej Umowy zawartych zostało 7 Aneksów.
Aneksem nr 1 z dnia 16 kwietnia 2009 roku oraz Aneksem nr 2 z dnia 8 grudnia 2009 roku zmieniono okresy realizacji
Projektu i ostatecznie ustalono ten okres od dnia 17 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Ponadto do niniejszej
zmiany dostosowano pozostałe zapisy Umowy w zakresie terminów, m.in. zaktualizowano harmonogram rzeczowo –
finansowy oraz dodano harmonogram płatności.
W dniu 24 sierpnia 2010 roku zawarty został Aneks nr 3, zgodnie, z którym w prawa i obowiązki Emitenta wstąpił Mo-BRUK
Spółka Akcyjna, w związku z przekształceniem Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa w Spółkę Akcyjną.
W dniu 6 września 2010 roku zawarty został Aneks nr 4, na podstawie którego, postanowiono, iż Beneficjentowi udzielone
zostanie dofinansowanie na realizację projektu do maksymalnej wysokości 6.400.500,00 zł nie przekraczającej 50% kwoty
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji Projektu, w tym:
- do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co
stanowi 5.440.425,00 zł,
- do 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 960.075,00 zł.
Aneksem nr 5 z dnia 14 stycznia 2011 roku oraz Aneksem nr 6 z dnia 16 sierpnia 2011 roku zmieniono okres
kwalifikowalności wydatków dla Projektu i ostatecznie postanowiono, że okres kwalifikowalności wydatków to okres od dnia
17 czerwca 2008 roku do dnia 31 lipca 2011 roku. Do tego okresu dostosowano m.in. harmonogram rzeczowo – finansowy
Projektu oraz harmonogram płatności.
Aneksem nr 6 z dnia 18 sierpnia 2011 r. zmieniono okres kwalifikowalności wydatków do dnia 31.07.2012 r. i do tego okresu
dostosowano skwantyfikowane wskaźniki realizacji projektu, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram
płatności. Zgodnie z Aneksem nr 7 z dnia 7 września 2011 r. realizacja Projektu odbywa się w Piekarach Śląskich oraz w
Niecwi k. Nowego Sącza.
W ramach powyższej Umowy, Emitentowi nie zostały jeszcze wypłacone żadne środki z dofinansowania. Powyższa Umowa
nadal obowiązuje.
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22.2. Umowy kredytowe
22.2.1.Umowa o kredyt inwestycyjny nr 002/09/317 z dnia 29 grudnia 2009 roku
Strony Umowy
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kredytobiorca,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez Bank Kredytobiorcy kredytu na działalność inwestycyjną w wysokości
2.288.295,00 zł na okres od dnia 29 grudnia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Kredytobiorca oświadczył, że środki z
kredytu wykorzysta wyłącznie na zapłatę IV raty z tytułu zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jednocześnie
zobowiązał się do zaangażowania na realizację kredytowanego przedsięwzięcia środków własnych w wysokości 52,54%
wartości przedsięwzięcia, tj. 5.190.226,25 zł.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż Kredytobiorca zobowiązał się wykorzystać kredyt w ramach jednej transzy od dnia 29 grudnia 2009 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku w formie bezgotówkowej, wydając dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie
złożonych faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.
Ustalono następujący planowany okres realizacji inwestycji:
termin rozpoczęcia: grudzień 2008 roku,
termin zakończenia: grudzień 2009 roku,
termin rozliczenia: styczeń 2010 roku.
Bank pobierze opłaty i prowizje z tytułu:
1) udzielenia kredytu, stanowiącą 1% kwoty kredytu, tj. w kwocie 22.882,95 zł,
2) rozpatrzenia wniosku, opłatę przygotowawczą w wysokości 4.000,00 zł,
natomiast za inne czynności związane z udzielonym kredytem Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizji
obowiązującą w dniu wykonania czynności.
Zgodnie z Umową kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 4,5 punktów procentowych i
w dniu zawarcia Umowy wynosiło 8,68%.
Odsetki naliczane są codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie
trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy do dnia poprzedzającego jego spłatę. Odsetki podlegają
spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Zgodnie z Umową ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności to 31 grudzień 2013 roku.
Spłata udzielonego kredytu, a także innych związanych z kredytem należności została zabezpieczona w następujący
sposób:
- weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez
komplementariusza i komandytariuszy Spółki,
- oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji (Kredytobiorca poddał się dobrowolnie egzekucji w trybie
określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, przy czym Bank może wystawić Bankowy
tytuł egzekucyjny do kwoty 4.576.590,00 zł i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31
grudnia 2015 roku),
- oświadczenie Poręczycieli z tytułu zabezpieczenia wierzytelności o poddaniu się egzekucji (oświadczenia
komplementariusza i komandytariuszy, każdy z nich poddał się dobrowolnie egzekucji w trybie określonym w art. 97
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, przy czym Bank może wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny do
kwoty 4.576.590,00 zł i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2015 roku)
- hipoteka zwykła łączna w kwocie 2.288.295,00 zł oraz hipoteka kaucyjna łączna do wysokości 640.000,00 zł na prawie
użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Wałbrzychu, objętej księgami wieczystymi SW1W/00038994/8
oraz SW1W/00059402/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych,
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego przez Bank,
przy czym Bank zastrzegł sobie możliwość dozabezpieczenia lub zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu,
jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą
zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia.
Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany i zwolnienia zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca.Ponadto Umowa stanowi, iż Bank
ma prawo celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w
stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia udzielonego kredytu.
W przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kwoty kredytu, odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po
wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania
bez dyspozycji Kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi
płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Jednocześnie od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu będą
pobierane odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku, przy czym w dniu
podpisania Umowy kredytu odsetki te wynoszą 20% w stosunku rocznym. Niespłacenie kwoty kredytu, odsetek lub innych
należności upoważnia Bank do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części i obniżenia kwoty kredytu oraz
ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek lub przystąpienia do realizacji przyjętych
zabezpieczeń, przy czym o kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank.
Ponadto, Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę
zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielania kredytu określonych w Umowie, a w
szczególności:
1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej umowie lub w monitach,
3) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy kredytu,
4) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego
zabezpieczenia,
5) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków dotyczących zabezpieczenia kredytu, ustaleń Stron zawartych w Umowie
oraz informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na sytuację ekonomiczną i finansową Kredytobiorcy,
6) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu
kredytu,
7) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź o
podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy,
8) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością – 7 dni.
Bank nie może wypowiedzieć Umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagrożenia
jego upadłością, jeśli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego, chyba że Bank stwierdzi, iż
program ten nie jest realizowany w sposób należyty lub zaistniały okoliczności wskazane w pkt 1) – 8) powyżej.
Bank może odstąpić od Umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących
przypadkach:
1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego,
2) ogłoszono likwidację lub upadłość Kredytobiorcy,
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3)
4)

Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
zaszły inne istotne okoliczności nieznane Bankowi przed podpisaniem Umowy.

Warunki uruchomienia kredytu:
złożenie i opłacenia wniosku o wpis hipotek,
opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z umową, wymagalne i niespłacone w terminie wierzytelności Bank może przenieść na osoby trzecie, na co
Kredytobiorca wyraził zgodę, a wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi
prawa. Wobec powyższego Kredytobiorca upoważnił Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich
informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności.
Do powyższej Umowy w dniu 25 marca 2011 roku został zawarty Aneks nr 1, zgodnie z którym w prawa i obowiązki
Emitenta wstąpił Mo-BRUK Spółka Akcyjna, w związku z przekształceniem Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa w
Spółkę Akcyjną.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z tytułu udzielonego kredytu Emitentowi pozostała do spłaty kwota w wysokości
1.144.147,44 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu – 31 grudzień 2013 roku.

22.2.2.Umowa o kredyt inwestycyjny nr 002/08/64 z dnia 14 kwietnia 2008 roku
Strony Umowy
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kredytobiorca,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez Bank Kredytobiorcy kredytu na działalność inwestycyjną w wysokości
7.553.000,00 zł, na okres od dnia 14 kwietnia 2008 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku, z przeznaczeniem na:
- zakup maszyn i urządzeń do oddziałów firmy – kwota 7.285.038,00 zł,
- refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych – kwota 267.962,00 zł.
Kredytobiorca zobowiązał się do zaangażowania na realizację kredytowanego przedsięwzięcia środków własnych w
wysokości 10% wartości przedsięwzięcia, tj. 1.014.500,00 zł.
Istotne postanowienia Umowy
Zgodnie z umową, ustalono następujący planowany okres realizacji inwestycji:
termin rozpoczęcia: styczeń 2008 roku,
termin zakończenia: czerwiec 2008 roku,
termin rozliczenia: wrzesień 2008 roku.
Natomiast termin osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej ustalono na styczeń 2009 roku.
Kredyt postawiony został do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących transzach:
od dnia 14 kwietnia 2008 roku transza w wysokości 1.000.000,00 zł,
od 31 maja 2008 roku transza w wysokości 3.361.500,00 zł,
do 30 czerwca 2008 roku transza w wysokości 3.191.500,00 zł.
Umowa stanowi, iż Kredytobiorca zobowiązał się wykorzystać kredyt w formie:
- bezgotówkowej, wydając dyspozycję w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych faktur lub innych
dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank,
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-

przelewu środków kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy (dotyczy wyłącznie kredytu udzielanego na
refinansowanie nakładów inwestycyjnych).

Bank pobrał opłaty i prowizje z tytułu:
1) udzielenia kredytu, stanowiącą 0,5% kwoty kredytu, tj. w kwocie 37.765,00 zł,
2) rozpatrzenia wniosku, opłatę przygotowawczą w wysokości 500,00 zł,
natomiast za inne czynności związane z udzielonym kredytem Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizji
obowiązującą w dniu wykonania czynności.
Zgodnie z Umową kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy
procentowej ustalonej w oparciu o stopę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 1,75 punktów procentowych
i w dniu zawarcia Umowy wynosiło 7,89%.
Odsetki naliczane są codziennie od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie
trwania umowy, począwszy od dnia wypłaty kredytu lub jego transzy do dnia poprzedzającego jego spłatę. Odsetki podlegają
spłacie w terminach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od kwietnia 2008 roku.
Ustalono następujące terminy spłaty kredytu:
- pierwsza rata w kwocie 119.000,00 zł płatna do dnia 31 lipca 2008 roku a następnie 59 rat w kwocie 126.000,00 zł
każda płatna do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od sierpnia 2008 roku,
- ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności nastąpi w dniu 30 czerwca 2013 roku.
Spłata kredytu została zabezpieczona w następujący sposób:
1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez komplementariusza i komandytariuszy
Kredytobiorcy,
2) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy i Poręczycieli (Kredytobiorca oraz
komplementariusz i komandytariusze poddali się dobrowolnie egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, przy czym Bank może wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty
15.106.000,00 zł i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2015 roku),
3) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem kredytowanej inwestycji - zastaw rejestrowy
został ustanowiony na podstawie następujących Umów:
- Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji Nr 3/2008 z
dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 4/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 5/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 6/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 7/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 8/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 9/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 10/2008 z dnia 15.04.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 13/2008 z dnia 15.05.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 14/2008 z dnia 01.07.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 15/2008 z dnia 09.07.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 16/2008 z dnia 09.07.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 17/2008 z dnia 15.07.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 18/2008 z dnia 15.07.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 19/2008 z dnia 20.08.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 20/2008 z dnia 20.08.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 21/2008 z dnia 20.08.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do tożsamości nr 22/2008 z dnia 20.08.2008r.
- Umowa zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym podlegającym rejestracji nr 7/2009 z dnia 27.03.2009r.)
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4)

hipoteka łączna zwykła na kwotę 5.000.000,00 zł współobciążająca księgi wieczyste Nr GL1Z/00045083/5,
NS1S/00118207/4, NS1S/00102973/9,
5) hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 2.465.031,00 zł współobciążająca księgi wieczyste Nr GL1Z/00045083/5, Nr
NS1S/00118207/4, NS1S/00102973/9,
6) cesja praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiących prawne
zabezpieczenie spłaty kredytu,
7) cesja praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych maszyn i urządzeń będących
przedmiotem kredytowanej inwestycji,
8) cesja z praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej dotyczącej ubezpieczenia utraty zysku zakładu produkcyjnego w Zabrzu,
9) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank.
przy czym Bank zastrzegł sobie możliwość dozabezpieczenia lub zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu,
jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą
zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia.
Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany i zwolnienia zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca. Ponadto Umowa stanowi, iż Bank
ma prawo celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w
stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia udzielonego kredytu.
W przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kwoty kredytu, odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po
wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania
bez dyspozycji Kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi
płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Jednocześnie od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu będą
pobierane odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku, przy czym w dniu
podpisania Umowy kredytu odsetki te wynoszą 20% w stosunku rocznym. Niespłacenie kwoty kredytu, odsetek lub innych
należności upoważnia Bank do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części i obniżenia kwoty kredytu oraz
ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek lub przystąpienia do realizacji przyjętych
zabezpieczeń, przy czym o kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank.
Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności
kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielania kredytu określonych w Umowie, a w
szczególności:
1) wykorzystanie kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej Umowie lub w monitach,
3) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy kredytu,
4) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego
zabezpieczenia,
5) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków zabezpieczenia kredytu, ustaleń Stron zawartych w Umowie oraz
informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na sytuacje ekonomiczną i finansową Kredytobiorcy,
6) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomicznofinansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu
kredytu,
7) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź o
podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy,
8) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością – 7 dni.
Bank nie może wypowiedzieć Umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagrożenia
jego upadłością, jeśli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego, chyba że Bank stwierdzi, iż
program ten nie jest realizowany w sposób należyty lub zaistniały okoliczności wskazane w pkt 1) – 8) powyżej.
Bank może rozwiązać Umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
1) ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy lub postanowienia Kredytobiorcy w stan likwidacji ,
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2)

dokonania zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie niniejszej Umowy
wbrew zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawniczej.

Bank może odstąpić od Umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących
przypadkach:
1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego,
2) ogłoszono likwidację lub upadłość Kredytobiorcy,
3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
4) zaszły inne okoliczności nieznane Bankowi przed podpisaniem Umowy.
Warunki uruchomienia kredytu:
1) kredyt do kwoty 1.000.000,00 zł:
- złożone i opłacone dokumenty o wpis hipotek stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu oraz podatku
od czynności cywilno-prawnych,
- złożone i opłacone dokumenty o ustanowienie zastawu rejestrowego na maszynach, urządzeniach, których zapłaty
dotyczyć będzie uruchamiana transza,
- ustanowienie zabezpieczeń spłaty kredytu: weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony
przez komplementariusza i komandytariusza Kredytobiorcy, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
Kredytobiorcy i Poręczycieli, cesja praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych
nieruchomości stanowiących prawne zabezpieczenie spłaty kredytu, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
Kredytobiorcy,
2) pozostała kwota kredytu - po dostarczeniu do Banku aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości położonej w
Łęce Siedleckiej składającej się z działek Nr 187,188 i 189 dla których prowadzone są księgi wieczyste Nr
NS1S/00118207/4, NS1S/00102973/9.
Zgodnie z Umową, wymagalne i niespłacone w terminie wierzytelności Bank może przenieść na osoby trzecie, na co
Kredytobiorca wyraził zgodę, a wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi
prawa. Wobec powyższego Kredytobiorca upoważnił Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich
informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności.
Do powyższej Umowy w dniu 25 sierpnia 2008 roku zawarty został Aneks nr 1, na podstawie którego, zmieniono termin
planowanego okresu realizacji inwestycji na następujący:
termin rozpoczęcia – styczeń, 2008 roku,
termin zakończenia – styczeń 2009 roku,
termin rozliczenia – marzec 2009 roku,
wobec czego termin osiągnięcia projektowanej zdolności produkcyjnej ustalono na marzec 2009 roku.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z tytułu udzielonego kredytu Emitentowi pozostała do spłaty kwota w wysokości
2.268.000,00 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu – 30 czerwca 2013 roku.

22.2.3.Umowa o kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym nr U/0048486943/0003/2007/3300 z dnia 5
września 2007 roku
Strony Umowy
- Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank)
- Józef Mokrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mo-BRUK Mokrzycki Józef z siedzibą w Korzennej
(obecnie Mo – BRUK S.A., dalej: Kredytobiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
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Przedmiot Umowy stanowił udzielenie przez Bank Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego w wysokości 5.000.000,00 zł z
przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń:
- linii technologicznej LINDNER do recyklingu odpadów,
- wagi samochodowej MARS,
- 2 wózków widłowych,
- 2 ładowarek
na okres od dnia 5 września 2007 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Kredyt został postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia 5 września 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku.
Umowa stanowi, że kredyt jest kredytem nieodnawialnym i spłata wykorzystanego kredytu w całości lub w części w okresie
objętym umową, nie umożliwia Kredytobiorcy ponownego jego wykorzystania.
Zgodnie z Umową, oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane w oparciu o stopę referencyjną 3M WIBOR:
1) w dniu podpisania Umowy – w wysokości stopy referencyjnej sprzed 2 dni roboczych przed dniem podpisania Umowy,
2) w każdym kolejnym okresie stabilizacji – w wysokości stopy referencyjnej sprzed 2 dni roboczych przed pierwszym
dniem tego okresu stabilizacji oprocentowania,
powiększoną o marżę Banku w wysokości 0,85% i w dniu zawarcia Umowy wynosiło 5,91% w stosunku rocznym.
Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych od dnia wykorzystania kredytu do dnia poprzedzającego dzień
jego spłaty.
Bank BGŻ z tytułu udzielenia kredytu pobrał od Kredytobiorcy prowizje:
1) przygotowawczą – w wysokości 22.500,00 zł od kwoty przyznanego kredytu,
2) za administrację – w wysokości 100,00 zł,
3) za gotowość – od niewykorzystanej w terminach określonych w Umowie przez Kredytobiorcę kwoty kredytu – w
wysokości 3,0% w stosunku rocznym,
4) rekompensacyjną – w wysokości 1,5% od przedterminowo spłacanej raty kredytu, płatną w dniu przedterminowej
spłaty raty kredytu.
Niezależnie od powyższych prowizji Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję wysokości nie wyższej niż 0,1 % od kwoty
wykorzystanego kredytu według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego.
Spłata kredytu została zabezpieczona w następujący sposób:
1) hipoteka kaucyjna do kwoty 500.000,00 zł na nieruchomości zabudowanej, znajdującej się w wieczystym użytkowaniu
w odniesieniu do gruntów i stanowiącej własność w odniesieniu do budynków Józefa i Elżbiety Mokrzyckich, objętych
Księgą Wieczystą nr 62925 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z cesją
praw z polisy ubezpieczeniowej,
2) Sądowy Zastaw Rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa obejmującym środki trwałe zakupione z kredytu
ustanowiony na podstawie Umowy nr 14/2008/NS o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych
stanowiących całość gospodarczą z dnia 31 stycznia 2008 roku, tj.:
a) linii technologicznej LINDNER do recyklingu odpadów,
b) wadze samochodowej MARS,
c) 2 wózkach widłowych,
d) 2 ładowarkach
po udokumentowaniu ich własności przez Kredytobiorcę, o łącznej wartości netto 6.748.000,00 zł, składowane w
miejscu prowadzenia działalności w zakładzie w miejscowości Karsy, gmina Ożarów,
3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zastawionych maszyn i urządzeń,
4) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez współmałżonkę Panią Elżbietę Mokrzycką – wraz z
deklaracją wekslową.
Koszty zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.
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Kredytobiorca zobowiązał się spłacić kredyt w 60 ratach miesięcznych: pierwsza rata do dnia 31 stycznia 2008 roku w
kwocie – 83.300,00 zł ; następne 58 rat płatnych w ostatnim dniu każdego miesiąca, począwszy od dnia 29 lutego do dnia 30
listopada 2011 roku w kwocie – 83.300,00 zł, ostatnia rata płatna w dniu 31 grudnia 2012 roku w kwocie – 85.300,00 zł.
Od niespłaconej raty kredytu lub z upływem okresu wypowiedzenia Umowy Bank pobiera odsetki podwyższone w wysokości
1,5 stopy oprocentowania kredytu obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane.
Umowa ponadto stanowi, iż Kredytobiorca zobowiązał się m.in. do wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem,
utrzymywania wpływów na rachunek bieżący na poziomie nie niższym niż 40% przychodów ze sprzedaży netto w okresach
miesięcznych, utrzymywania w okresie kredytowania wskaźników charakteryzujących jego sytuację ekonomiczno –
finansową: rentowności sprzedaży na poziomie nie niższym niż 18,0%, wskaźnika ogólnego zadłużenia na poziomie nie
wyższym niż 60%, wskaźnika płatności szybkiej na poziomie nie niższym niż 1,0, wskaźnika pokrycia obsługi długu na
poziomie nie niższym niż 2,5, kapitału obrotowego netto KON na poziomie dodatnim oraz pokrycia ze środków własnych
ewentualnego wzrostu kosztów inwestycji i sukcesywnego zawierania umów zastawu na urządzeniach zakupionych z
kredytu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem możliwości określenia najwyższej kwoty
zabezpieczenia do 1,5 krotności rzeczy objętej zastawem.
Zgodnie z Umową w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielania kredytu nie zostały przez Kredytobiorcę dotrzymane lub
w przypadku utraty zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę, Bank może:
1) wypowiedzieć umowę,
2) obniżyć kwotę kredytu,
3) zażądać przedstawienia w określonym terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank,
4) wstrzymać postawienie do dyspozycji niewykorzystanej części kredytu,
5) zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,
6) podwyższyć marżę kredytu.
Bank może wypowiedzieć Umowę z 30 - dniowym okresem wypowiedzenia, natomiast w razie zagrożenia upadłością
Kredytobiorcy z 7 - dniowym okresem wypowiedzenia.
Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę kredytu z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Kredytobiorca oświadczył, iż w związku z art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe w przypadku
dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy, poddaje się egzekucji zapłaty prowadzonej według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego, na podstawie wystawionego przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego, który Bank może
wystawić do kwoty 7.500.000,00 zł. Bank może wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia
2015 roku. Umowa stanowi, iż Bank może dokonać cesji całości lub części wierzytelności wynikających z Umowy na inny
podmiot.
Do powyższej Umowy zawarte zostały dwa Aneksy, odpowiednio w dniu 3 października 2008 roku oraz 18 lutego 2011 roku.
Aneksem nr 1 stanowił, iż w prawa i obowiązki Emitenta wstąpił Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa, w skutek
czego dokonano również zmiany odpowiednich zapisów Umowy w tym zakresie.
Aneksem nr 2 z dnia 18 lutego 2011 roku postanowiono, iż w prawa i obowiązki Emitenta wstąpił Mo-BRUK Spółka Akcyjna,
w związku z przekształceniem Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa w Spółkę Akcyjną. Ponadto na podstawie
Aneksu zmianie uległo także zabezpieczenie spłaty kredytu, poprzez wykreślenie zabezpieczenia w formie hipoteki
kaucyjnej do kwoty 500.000,00 zł na nieruchomości zabudowanej objętej KW 62925 wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z tytułu udzielonego kredytu Emitentowi pozostała do spłaty kwota w wysokości
1.001.600,00 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu – 31 grudzień 2012 roku.

22.2.4.Umowa o kredyt inwestycyjny z nr 001/07/83 dnia 29 czerwca 2007 roku
Strony Umowy
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Wieliczce (dalej: Bank inicjujący)
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-

Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krzeszowicach (dalej: Bank uczestniczący)
Bank Spółdzielczy z siedzibą w Słomnikach (dalej: Bank uczestniczący)
Józef Mokrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Mo-BRUK Mokrzycki Józef z siedzibą w Korzennej
(obecnie: Mo – BRUK S..A., dalej: Kredytobiorca, Emitent)

Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez Bank Kredytobiorcy kredytu inwestycyjnego na działalność gospodarczą w
wysokości 2.500.000,00 zł na sfinansowanie inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do
wykonywania nawierzchni drogowych, projekt realizowany z dofinansowaniem z PARP, na okres od dnia 29 czerwca 2007
roku do dnia 30 listopada 2012 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż Kredytobiorca zobowiązał się wykorzystać kredyt w okresie od dnia 29 czerwca 2007 roku do dnia 30
listopada 2012 roku w formie bezgotówkowej, wydając dyspozycje w ciężar rachunku kredytowego, na podstawie złożonych
faktur lub innych dokumentów potwierdzających istnienie zobowiązania, zaakceptowanych przez Bank.
Ustalono następujący planowany okres realizacji inwestycji:
- termin rozpoczęcia – czerwiec 2007 roku,
- termin zakończenia – grudzień 2007 roku,
- termin rozliczenia – grudzień 2007 roku.
Termin osiągnięcia projektowej zdolności produkcyjnej (usługowej) ustalono na grudzień 2007 roku.
Bank pobiera opłaty i prowizje z tytułu:
1) udzielenia kredytu, stanowiącą 0,5% kwoty kredytu, tj. 12.500,00 zł,
2) gotowości udzielenia kredytu, która wynosi 0,0% niewykorzystanego kredytu,
3) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, która wynosi 0,0% kwoty kredytu spłaconej przed terminem
określonym w Umowie, jeżeli spłata nastąpi powyżej 30 dni od umownego terminu spłaty.
Zgodnie z Umową oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż 5,0% w stosunku rocznym przez cały okres
obowiązywania Umowy kredytowej. Od wykorzystanego kredytu Bank pobierze odsetki według stawki zmiennej stopy
procentowej stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR dla terminu trzymiesięcznego, obowiązującej w okresie, za który
odsetki są naliczane i marży Banku w wysokości 1,2 punktów procentowych. W dniu zawarcia Umowy oprocentowanie
kredytu wyniosło 5,64% w stosunku rocznym. Odsetki od kredytu podlegają spłacie w okresach miesięcznych, do ostatniego
dnia każdego miesiąca począwszy od 1 lipca 2007 roku.
Ustalono następujące terminy spłaty kredytu:
- pierwsza rata w kwocie 41.647,00 zł - do dnia 31 grudnia 2007 roku;
- następne 58 rat w kwocie 41.667,00 - do ostatniego dnia każdego miesiąca,
- ostatnia rata w kwocie 41.667,00 zł płatna do dnia 30 listopada 2012 roku.
Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności ustalono na dzień: 30 listopada 2012 roku.
Spłata kredytu została zabezpieczona w następujący sposób:
Bank inicjujący:
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez współmałżonkę wraz z deklaracją wekslową,
2) cesja wierzytelności z umowy o udzielenie wsparcia z PARP,
3) sądowe zastawy rejestrowe na następujących składnikach majątkowych:
a) spycharka szt. 2, cena netto: 680.000,00 zł,
b) ładowarka z wagą szt.1, cena netto: 320.000,00 zł,
c) walec drogowy gładki szt.1, cena netto: 200.000,00 zł,
d) walec drogowy okołkowany szt.1, cena netto: 220.000,00 zł
a do czasu ustanowienia zastawów obowiązywać będzie umowa przewłaszczenia w/w maszyn, tj. Umowa przeniesienia
praw własności (przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości z dnia 29.06.2007r.),
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4)
5)

cesja praw z polis ubezpieczeniowych maszyn i urządzeń zakupionych z kredytu,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego w BS Wieliczka.

Bank uczestniczący BS Krzeszowice:
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez współmałżonkę wraz z deklaracją wekslową,
2) sądowe zastawy rejestrowe na następujących składnikach majątkowych: kruszarka szt.1, cena netto: 238.000,00 EUR
(ok. 905.828,00 zł) a do czasu ustanowienia zastawów obowiązywać będzie umowa przewłaszczenia maszyny, tj.
Umowa przeniesienia praw własności (przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości z dnia 29.06.2007r.,
Bank uczestniczący BS Słomniki:
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez współmałżonkę wraz z deklaracją wekslową,
2) sądowe zastawy rejestrowe na następujących składnikach majątkowych: przesiewacz szt.1, cena netto: 121.000,00
EUR (ok. 460.526,00 zł) a do czasu ustanowienia zastawów obowiązywać będzie umowa przewłaszczenia maszyny, tj.
Umowa przeniesienia praw własności (przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości z dnia 29.06.2007r.,
przy czym Bank zastrzegł sobie możliwość dozabezpieczenia lub zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu,
jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą
zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia.
Bank ma prawo, celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego w
stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego na podstawie niniejszej
Umowy, na zasadach określonych w odrębnym oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, zgodnie z którym Kredytobiorca
poddał się dobrowolnie egzekucji wydania rzeczy stanowiących przedmioty umów przeniesienia praw własności
(przewłaszczenia) rzeczy oznaczonych co do tożsamości, o których mowa powyżej, w trybie określonym w art. 97 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, przy czym Bank może wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny i wystąpić o
nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31 listopada 2015 roku).
W przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kwoty kredytu, odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po
wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania
bez dyspozycji Kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi
płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Jednocześnie od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu będą
pobierane odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku, przy czym w dniu
podpisania Umowy kredytu odsetki te wynoszą 24% w stosunku rocznym. Niespłacenie kwoty kredytu, odsetek lub innych
należności upoważnia Bank do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części i obniżenia kwoty kredytu oraz
ustalenia nowego terminu płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek lub przystąpienia do realizacji przyjętych
zabezpieczeń, przy czym o kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank.
Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności
kredytowej albo niedotrzymania przez Kredytobiorcę warunków udzielania kredytu określonych w Umowie, a w
szczególności:
1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w niniejszej Umowie lub monitach,
3) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy kredytu,
4) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego
zabezpieczenia,
5) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków zabezpieczenia kredytu, ustaleń Stron zawartych w Umowie oraz
informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na sytuacje ekonomiczną i finansową Kredytobiorcy,
6) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno –
finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoja decyzję o udzieleniu
kredytu,
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7)
8)

otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź o
podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy,
wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.

Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni a w razie zagrożenia upadłością Kredytobiorcy – 7 dni.
Bank nie może wypowiedzieć Umowy kredytu z powodu utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo zagrożenia
jego upadłością, jeśli zgodził się na realizację przez Kredytobiorcę programu naprawczego, chyba że Bank stwierdzi, iż
program ten nie jest realizowany w sposób należyty.
Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę kredytu z zachowaniem 3 – miesięcznego terminu i spłacić kredyt na koniec
okresu wypowiedzenia bez konieczności zapłaty prowizji, jednakże w przypadku spłaty kredytu przed upływem okresu
wypowiedzenia, Bank pobierze stosowną prowizję, jeśli spłata kredytu nastąpi powyżej 30 dni od upływu terminu
wypowiedzenia Umowy kredytu.
Bank może rozwiązać Umowę kredytu ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
1) ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy lub postawienia Kredytobiorcy w stan likwidacji,
2) dokonania zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu rejestrowego, stanowiącego zabezpieczenie niniejszej Umowy
wbrew zastrzeżeniu zawartemu w umowie zastawniczej.
Bank mógł odstąpić od Umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących
przypadkach:
1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego,
2) ogłoszono likwidację lub upadłość Kredytobiorcy,
3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
4) Zaszły inne okoliczności nieznane przed podpisaniem Umowy
Kredytobiorca zobowiązał się do podpisania umowy cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu z PARP
niezwłocznie po podpisaniu przedmiotowej umowy przez Agencję i Kredytobiorcę, jak również do przekazania kwoty dotacji
na spłatę przedmiotowego kredytu.
Do powyższej Umowy w dniu 3 czerwca 2011 roku, zawarty został Aneks nr 1/2011, zgodnie z którym w prawa i obowiązki
Kredytobiorcy wstąpił Mo–BRUK S.A., a ponadto uzupełniono zabezpieczenia ustanowione na rzecz Banku o:
- weksel własny in blanco z wystawienia Mo-BRUK wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
- sądowy zastaw rejestrowy na kruszarce szczękowej marki BB 100T/1 rok prod. 2007 (wartość wg polisy: 912.059,00
zł); zastaw rejestrowy został ustanowiony na podstawie Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na rzeczach
oznaczonych co do tożsamości nr 001/07/83 z dnia 3 czerwca 2011 roku.
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w/w maszyny na rzecz MBS Wieliczka,
Wykreślono zapis „cesja wierzytelności z umowy o udzielenie wsparcia z PARP”, a sformułowanie „Bank inicjujący”
zastąpiono: „na rzecz Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce”. Zgodnie z Aneksem wykreślono również
zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu dotyczące „Banku uczestniczącego BS Krzeszowice” oraz „Banku
uczestniczącego BS Słomniki. Dodatkowo wykreślono obowiązek Kredytobiorcy dotyczący podpisania umowy cesji
wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu z PARP a zastąpiono go obowiązkiem niezwłocznego ustanowienia
zastawu rejestrowego na kruszarce szczękowej o wartości 912.059,00 zł. Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na
kruszarce, o której mowa w zdaniu poprzednim została zawarta w dniu 3 czerwca 2011 roku.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z tytułu udzielonego kredytu Emitentowi pozostała do spłaty kwota w wysokości
458.337,00 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu – 30 listopad 2012 roku.
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22.2.5.Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 002/05/245 z dnia 13 września 2005 roku
Strony Umowy
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
- Józef Mokrzycki, Elżbieta Mokrzycka prowadzący wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą: Mo-BRUK Mokrzycki
Józef, Mokrzycka Elżbieta z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kredytobiorca, Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez Bank Kredytobiorcy odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku
bieżącym w złotych polskich, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej w maksymalnej kwocie 900.000,00 zł na okres od dnia 13 września 2005 roku do dnia 12 września 2006 roku.
Istotne postanowienia Umowy
Spłata całości lub części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanego limitu kredytu.
Umowa stanowi, iż Kredytobiorca zobowiązał się wykorzystać kredyt w okresie od 13 września 2005 roku do dnia 12
września 2006 roku w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku
bieżącego do wysokości ustalonego limitu.
Opłaty i prowizje wyniosły:
1) z tytułu udzielenia kredytu - 0,5% kwoty kredytu, tj. 4.500,00 zł,
2) z tytułu niewykorzystanej kwoty kredytu w wysokości 0,5% od średniego stanu niewykorzystanej kwoty kredytu w
okresach kwartalnych,
3) za rozpatrzenie wniosku - opłata przygotowawcza w wysokości 200,00 zł.
natomiast za inne czynności związane z udzielonym kredytem Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z taryfą opłat i prowizji
obowiązującą w dniu wykonania czynności.
Zgodnie z Umową oprocentowanie kredytu ustalono, w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w
oparciu o stopę WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 2,2 punktów procentowych i w dniu zawarcia Umowy
wynosiło 6,9%.
Odsetki naliczane są codziennie od wykorzystanej kwoty limitu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania
Umowy, począwszy od dnia uruchomienia limitu lub jego części, do dnia poprzedzającego jego spłatę. Odsetki od kredytu
podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od września 2005 roku.
Kredytobiorca zobowiązany jest dokonać ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu, odsetek i innych należności Banku w
terminie do dnia 12 września 2006 roku.
Spłata kredytu została zabezpieczona w następujący sposób:
1) weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową,
2) hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 1.400.000,00 zł w Księdze Wieczystej Nr 77465, Nr 87839, Nr 87840, Nr 87841
prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,
3) cesja praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości od ognia i innych żywiołów,
4) cesja wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a LOBBE Dąbrowa Górnicza sp. z o.o. z dnia 27
lutego 2003 roku,
5) cesja wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a F.U.H. „EKO-TOP” sp. z o.o. w Rzeszowie z
dnia 2 września 1998 roku,
6) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank.
przy czym Bank zastrzegł sobie możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu, jeżeli w okresie
kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą zwiększyć ryzyko
Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia. Koszty ustanowienia zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca.
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Ponadto Umowa stanowi, iż Bank ma prawo celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia
bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia udzielonego
kredytu.
W przypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę kwoty kredytu, odsetek lub innych należności Bank w dniu następnym po
wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje do jej ściągania
bez dyspozycji Kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi innymi
płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Jednocześnie od zadłużenia przeterminowanego z tytułu kredytu będą
pobierane odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej określonej Uchwałą Zarządu Banku, przy czym w dniu
podpisania Umowy kredytu odsetki te wynoszą 20% w stosunku rocznym. Niespłacenie kwoty kredytu, odsetek lub innych
należności upoważnia Bank do wypowiedzenia umowy kredytu w całości lub w części lub przystąpienia do realizacji
przyjętych zabezpieczeń, przy czym o kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia decyduje Bank.
Bank może również wypowiedzieć Umowę kredytu przed terminem spłaty w razie:
1) zagrożenia lub utraty zdolności kredytowej przez Kredytobiorcę,
2) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
3) zagrożenia terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami lub nieterminowego regulowania należności bankowych,
4) obniżenia średnich miesięcznych wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy w stosunku do wielkości deklarowanych
wpływów, określonych w Umowie,
5) braku obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące,
6) poważnego obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu Umowy
kredytu,
7) znacznego obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonanie dodatkowego
prawnego zabezpieczenia,
8) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunków zabezpieczenia kredytu, ustaleń Stron zawartych w Umowie oraz
informowania Banku o decyzjach i faktach mających wpływ na sytuacje ekonomiczną i finansową Kredytobiorcy,
9) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym zwłaszcza charakteryzujących sytuację
ekonomiczno-finansową; bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o
udzieleniu kredytu,
10) podziału, likwidacji lub zagrożenia upadłością Kredytobiorcy,
11) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością – 7 dni. Bank może rozwiązać Umowę kredytu
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ogłoszenia upadłości Kredytobiorcy. Bank może odstąpić od Umowy kredytu
przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących przypadkach:
1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego,
2) ogłoszenia likwidacji Kredytobiorcy,
3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
4) zaszły inne okoliczności nieznane przed podpisaniem Umowy.
Ponadto umowa stanowi, iż Kredytobiorca zobowiązał się do otwarcia w Banku rachunku bieżącego i przeprowadzenia przez
ten rachunek średniomiesięcznych wpływów w kwocie minimum 750.000,00 zł począwszy od dnia 1 listopada 2005 roku, a w
przypadku nieutrzymania przez Kredytobiorcę wpływów na rachunek bieżący w Banku w wymaganej kwocie, Bank ma
prawo do zmniejszenia przyznanej kwoty linii kredytowej lub negocjowania dodatkowego prawnego zabezpieczenia spłaty
niniejszego kredytu.
Warunki uruchomienia kredytu:
złożenie i opłacenie dokumentów o dokonanie wpisu hipotecznego w Księdze Wieczystej Nr 77465, Nr 87839, Nr
87840, Nr 87841 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,
opłacenie podatku od czynności z tytułu ustanowienia hipoteki,
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-

dokonanie cesji praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie spłat kredytu.

Do powyższej Umowy zawartych zostało 5 Aneksów:
1) Aneks nr 1 z dnia 12 września 2006 roku
2) Aneks nr 2 z dnia 30 marca 2009 roku,
3) Aneks nr 3 z dnia 29 marca 2010 roku,
4) Aneks nr 4 z dnia 9 lutego 2011 roku
5) Aneks nr 5 z dnia 25 marca 2011 roku.
Powyższymi Aneksami zmieniano m.in. wysokość udzielonego kredytu, wysokość opłat prowizyjnych, oprocentowania oraz
formy zabezpieczenia spłaty kredytu.
Aneksem nr 5 ostatecznie postanowiono, iż:
1) Bank podwyższył kwotę kredytu do 3.300.000,00 zł i przedłużył termin spłaty na wniosek Kredytobiorcy z dnia 11
lutego 2011 roku w ten sposób, że kredyt udzielony został na okres od dnia 13 września 2005 roku do dnia 27 marca
2012 roku
2) Oprocentowanie kredytu ustalono, w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o
stopę WIBOR 1M, powiększoną o marżę Banku w wysokości 3,5 punktów procentowych i w dniu zawarcia Aneksu
wyniosło 7,38%.
3) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi:
a) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
b) oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (Kredytobiorca oraz komplementariusz i
komandytariusze poddali się dobrowolnie egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku Prawo bankowe, przy czym Bank może wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty 6.600.000,00 zł i
wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 29 marca 2012 roku,
c) hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomościach położonych w miejscowości Niecew,
gmina Korzenna, objętych księgami wieczystymi: NS1S/00057490/8, NS1S/00057516/7, NS1S/00101298/6,
NS1S/00077465/0,
NS1S/00087838/9,
NS1S/00087839/6,
NS1S/00087840/6,
NS1S/00087841/3,
NS1S/00087842/0, NS1S/00087843/7, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu VI Wydział Ksiąg
Wieczystych
d) cesja praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości,
e) cesja wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a F.U.H. „EKO-TOP” Sp. z o.o. w
Rzeszowie,
f) cesja wierzytelności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Kredytobiorcą a SITA Nowy Sącz Sp. z o.o. z dnia 27
lutego 2003 roku,
g) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego przez Bank,
przy czym Bank zastrzegł sobie możliwość dozabezpieczenia lub zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego
kredytu, jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy,
które mogą zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia.
Spłata kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek bieżący Emitenta. Ostateczny termin spłaty kredytu – 27
marzec 2012 roku.

22.2.6.Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 14014864/17/K/Rb/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku
Strony Umowy
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie (dalej: Bank)
- Raf – Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach (dalej: Kredytobiorca)
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Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy stanowi udzielenie przez Bank Kredytobiorcy odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku
bieżącym w złotych polskich, w maksymalnej kwocie 600.000,00 zł na okres od dnia 30 kwietnia 2009 roku do dnia 30
kwietnia 2010 roku przeznaczonego na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Istotne postanowienia Umowy
Limit kredytu został postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia 30 kwietnia 2009 roku a wykorzystanie kredytu
następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy w ciężar rachunku
bieżącego do wysokości ustalonego limitu, a spłata całości lub części kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę
przyznanego limitu.
W związku z przyznaniem kredytu Bank pobrał następujące prowizje:
Od kwoty przyznanego kredytu – w wysokości 5.400,00 zł, co stanowi 0,90% od kwoty przyznanego kredytu,
Za gotowość finansową tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu – w wysokości 1,00% w skali roku, prowizja naliczana jest
miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy oraz płatna w ostatnim
dniu każdego miesiąca kalendarzowego.
Za inne czynności związane z udzielonym kredytem, Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji
bankowych.
Zgodnie z Umową, od wykorzystanego kredytu Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę
stopy bazowej WIBOR 1M obowiązującej w okresie, za który odsetki są naliczane i marży Banku w wysokości 1,70 punktów
procentowych. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosiło 5,67% w stosunku rocznym.
Bank nalicza odsetki codziennie od wykorzystanej kwoty limitu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania
umowy, począwszy od dnia uruchomienia limitu lub jego części do dnia poprzedzającego jego spłatę. Odsetki od kredytu
podlegają spłacie w terminach miesięcznych, do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od 30 kwietnia 2009 roku
oraz w ostatnim dniu zapadalności Umowy.
Spłata kredytu następuje z każdego wpływu środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy, a Kredytobiorca zobowiązał się do
dokonać ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu, odsetek i innych należności w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 roku.
Zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:
1) weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez Mo – BRUK J. Mokrzycki sp.k. wraz z deklaracją
wekslową,
2) pisemne oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku (Kredytobiorca poddał się dobrowolnie
egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, przy czym Bank może
wystawić Bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty 1.200.000,00 zł i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli
wykonalności do dnia 30.04.2014r.),
3) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego,
przy czym Bank zastrzegł sobie możliwość dozabezpieczenia lub zmiany sposobu zabezpieczenia udzielonego kredytu,
jeżeli w okresie kredytowania nastąpią według Banku niekorzystne zmiany sytuacji płatniczej Kredytobiorcy, które mogą
zwiększyć ryzyko Banku lub obniży się wartość przyjętego zabezpieczenia. Koszty ustanowienia, utrzymania, zmiany i
zwolnienia zabezpieczeń ponosi Kredytobiorca.
Ponadto Umowa stanowi, iż Bank ma prawo celem przymusowego zaspokojenia swoich należności, do wystawienia
bankowego tytułu egzekucyjnego w stosunku do Kredytobiorcy oraz dłużników Banku z tytułu zabezpieczenia udzielonego
kredytu. W przypadku niespłacenia w terminie przez Kredytobiorcę kwoty limitu, odsetek lub innych należności Bank w dniu
następnym po wyznaczonym w umowie terminie spłaty przenosi na rachunek zadłużenia przeterminowanego i przystępuje
do jej ściągania bez dyspozycji Kredytobiorcy z wpływów na jego rachunek bieżący prowadzony w Banku, przed wszystkimi
innymi płatnościami z wyjątkiem tytułów egzekucyjnych. Jednocześnie od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza
odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP, co na dzień zawarcia Umowy wynosiło 21,00% w stosunku
rocznym.
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Zgodnie z postanowieniami Umowy, niespłacenie należności wynikających z Umowy upoważnia Bank do:
wypowiedzenia Umowy kredytu w całości lub w części i obniżenia kwoty kredytu oraz ustalenia nowego terminu
płatności całego zadłużenia z tytułu kredytu i odsetek,
przystąpienia do realizacji przyjętych zabezpieczeń, przy czym o kolejności i zakresie realizacji zabezpieczenia
decyduje Bank.
Bank może wstrzymać wypłaty kredytu do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnień lub wypowiedzieć Umowę kredytu
w przypadku:
nie przedstawienia dokumentów uzasadniających prawidłowość wykorzystania dotychczas uruchomionych środków
kredytu lub wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej Kredytobiorcy,
opóźnień w spłacie kredytu lub odsetek,
zmniejszenia wartości zabezpieczenia,
złożenia nieprawdziwych dokumentów lub podania niezgodnych z prawdą danych, stanowiących podstawę udzielenia
kredytu lub ustanowienia jego prawnego zabezpieczenia,
innego istotnego naruszenia przez Kredytobiorcę warunków umowy kredytu,
jakiejkolwiek innego okoliczności, która świadczyć może o utracie lub zagrożeniu zdolności kredytowej Kredytobiorcy.
Ponadto Bank może wypowiedzieć umowę kredytu lub obniżyć kwotę kredytu lub zażądać dodatkowego prawnego
zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej albo niedotrzymania przez
Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, w szczególności:
1) wykorzystania kredytu niezgodnie z przeznaczeniem,
2) niespłacenia przez Kredytobiorcę zadłużenia w terminie określonym w umowie lub w monitach Banku,
3) braku obrotów na rachunku bieżącym przez kolejne dwa miesiące,
4) obniżenia potrzeb kredytowych wskutek okoliczności nie dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy kredytu,
5) obniżenia się realnej wartości zabezpieczenia spłaty kredytu i braku możliwości dokonania dodatkowego prawnego
zabezpieczenia,
6) nie spełnienia przez Kredytobiorcę warunku zabezpieczenia spłaty udzielone kredytu w sposób wskazany w umowie i
warunku przeprowadzania wszystkich obrotów przez rachunek bieżący Kredytobiorcy prowadzony w Banku lub innych
zobowiązań wskazanych w Umowie,
7) przedłożenia przez Kredytobiorcę fałszywych dokumentów, w tym charakteryzujących sytuację ekonomiczno –
finansową bądź złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń, na których Bank oparł swoją decyzję o udzieleniu
kredytu,
8) otrzymaniu przez Bank informacji o zaprzestaniu przez Kredytobiorcę prowadzenia działalności gospodarczej bądź
podziale, likwidacji lub zagrożeniu upadłością Kredytobiorcy,
9) wszczęcia egzekucji wobec Kredytobiorcy przez innych wierzycieli.
Termin wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w razie zagrożenia upadłością – 7 dni. W okresie wypowiedzenia Bank może
wstrzymać wypłatę kredytu. Zgodnie z Umową, Bank zastrzegł sobie możliwość zamiany charakteru kredytu w rachunku
bieżącym na kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, jeśli w okresie kredytowania nastąpi wg Banku pogorszenie się
sytuacji ekonomiczno – finansowej i płatniczej Kredytobiorcy, uniemożliwiające spłacenie długu.
Bank może odstąpić od Umowy kredytu przed terminem postawienia środków do dyspozycji Kredytobiorcy w następujących
przypadkach:
1) w razie złożenia przez Kredytobiorcę w sądzie podania o otwarcie postępowania układowego lub upadłościowego,
2) ogłoszono likwidację lub upadłość Kredytobiorcy,
3) Kredytobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,
4) zaszły inne istotne okoliczności nieznane Bankowi przed podpisaniem Umowy.
Zgodnie z umową, wymagalne i niespłacone w terminie wierzytelności Bank może przenieść na osoby trzecie, na co
Kredytobiorca wyraził zgodę, a wraz z nabywanymi wierzytelnościami na nabywcę przechodzą wszelkie związane z nimi
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prawa. Wobec powyższego Kredytobiorca upoważnił Bank do przekazywania przyszłemu nabywcy wierzytelności wszelkich
informacji o Kredytobiorcy i wierzytelności.
Do powyższej Umowy zostały zawarte dwa Aneksy, w dniu 22 kwietnia 2010 roku oraz w dniu 18 kwietnia 2011 roku.
Aneksami przedłużano okres na jaki kredyt udzielono, przy czym Aneksem nr 2 postanowiono o przedłużeniu okresu na
następujący: od dnia 1 maja 2011 roku do dnia 30 kwietnia 2012 roku. Ponadto zmieniono wysokość prowizji z tytułu
udzielonego kredytu oraz odsetki na WIBOR 1M + marża Banku w wysokości 2,50 punktów procentowych. W dniu zawarcia
Aneksu oprocentowanie kredytu wynosiło 6,40% w stosunku rocznym. Postanowiono również, iż zabezpieczenie kredytu
stanowi:
weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy poręczony przez Mo – BRUK S.A. wraz z deklaracją wekslową,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy,
pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji (Kredytobiorca poddał się dobrowolnie egzekucji w trybie określonym
w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, przy czym Bank może wystawić Bankowy tytuł
egzekucyjny do kwoty 1.200.000,00 zł i wystąpić o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 30.04.2014r.).
Na dzień zatwierdzenia Prospektu z tytułu udzielonego kredytu Raf – Ekologia Sp. z o.o. pozostała do spłaty kwota w
wysokości 148.975,00 zł. Ostateczny termin spłaty kredytu – 30 kwiecień 2012.

22.3. Umowy promes kredytowych
22.3.1.Umowa promesy kredytowej z dnia 28 października 2009 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było wstępne udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysokości 9.100.000,00 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu pt.: „Wdrażanie technologii produkcji wysokoenergetycznego paliwa
alternatywnego Eko o podwyższonych parametrach jakościowych”.
Istotne postanowienia Umowy
Strony ustaliły, że powyższa inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który finansowany będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa stanowi, że wysokość przyrzeczonego kredytu będzie stanowiła 30% wartości
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, których wysokość wynosi 30.080.000,00 zł, przy koszcie realizacji całego
przedsięwzięcia wynoszącym 38.845.280,00 zł. Bank potwierdził pozytywną ocenę zdolności kredytowej Emitenta, w
związku z czym udzielił promesy, której okres ważności wynosił 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy promesy.
Strony ustaliły następujące warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu:
1) Emitent zobowiązał się do przedłożenia Bankowi umowy o udzielenie wsparcia zawartej między Emitentem, a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2) Emitent zobowiązał się do udzielenia następujących zabezpieczeń spłaty kredytu poprzez:
cesję wierzytelności z tytułu umowy wsparcia, wymienionej w punkcie poprzednim,
ustanowienie innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank,
3) podpisania przez Bank umowy konsorcjum bankowego dla wspólnego finansowania inwestycji,
4) nie pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta na dzień podpisywania umowy o kredyt.
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Strony ustaliły ponadto, że w przypadku ujawnienia okoliczności, wskazujących, ze przedmiotowa promesa została wydana
na podstawie przedstawionych przez Emitenta nieprawdziwych danych lub gdy w okresie trwania promesy zaistnieją
formalne lub materialne przesłanki, uzasadniające stwierdzenie utraty lub zagrożenia utratą zdolności kredytowej przez
Emitenta, przedmiotowa promesa staje się bezskuteczna.

22.3.2.Umowa promesy kredytowej z dnia 28 października 2009 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było wstępne udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysokości 3.488.000,00 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego: „Zakup maszyn i urządzeń do budowy
trymowanych nawierzchni betonowych”.
Istotne postanowienia Umowy
Strony ustaliły, że powyższa inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który finansowany będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa stanowi, że wysokość przyrzeczonego kredytu będzie stanowiła 30% wartości
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, których wysokość wynosi 11.626.000,00 zł, przy koszcie realizacji całego
przedsięwzięcia wynoszącym 14.273.720,00 zł. Bank potwierdził pozytywną ocenę zdolności kredytowej Emitenta, w
związku z czym udzielił promesy, której okres ważności wynosił 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy promesy.
Strony ustaliły następujące warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu:
1) Emitent zobowiązał się do przedłożenia Bankowi umowy o udzielenie wsparcia zawartej między Emitentem, a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2) Emitent zobowiązał się do udzielenia następujących zabezpieczeń spłaty kredytu poprzez:
cesję wierzytelności z tytułu umowy wsparcia, wymienionej w punkcie poprzednim
ustanowienie innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank,
3) podpisania przez Bank umowy konsorcjum bankowego dla wspólnego finansowania inwestycji,
4) nie pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta na dzień podpisywania umowy o kredyt.
Strony ustaliły ponadto, że w przypadku ujawnienia okoliczności, wskazujących, ze przedmiotowa promesa została wydana
na podstawie przedstawionych przez Emitenta nieprawdziwych danych lub gdy w okresie trwania promesy zaistnieją
formalne lub materialne przesłanki, uzasadniające stwierdzenie utraty lub zagrożenia utratą zdolności kredytowej przez
Emitenta, przedmiotowa promesa staje się bezskuteczna.

22.3.3.Umowa promesy kredytowej z dnia 14 kwietnia 2009 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było wstępne udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysokości 15.600.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego: „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji
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wysokokalorycznej mieszanki opałowej”.
Istotne postanowienia Umowy
Strony ustaliły, że powyższa inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który finansowany będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa stanowi, że wysokość przyrzeczonego kredytu będzie stanowiła 30% wartości kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia, których wysokość wynosi 51.771.000,00 zł, przy koszcie realizacji całego przedsięwzięcia wynoszącym
63.648.620,00 zł. Bank potwierdził pozytywną ocenę zdolności kredytowej Emitenta, w związku z czym udzielił promesy,
której okres ważności wynosił 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy promesy.
Strony ustaliły następujące warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu:
1) Emitent zobowiązał się do przedłożenia Bankowi umowy o udzielenie wsparcia zawartej między Emitentem a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2) Emitent zobowiązał się do udzielenia następujących zabezpieczeń spłaty kredytu poprzez:
cesję wierzytelności z tytułu umowy wsparcia, wymienionej w punkcie poprzednim,
ustanowienie innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank,
3) podpisania przez Bank umowy konsorcjum bankowego dla wspólnego finansowania inwestycji,
4) nie pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta na dzień podpisywania umowy o kredyt.
Strony ustaliły ponadto, że w przypadku ujawnienia okoliczności, wskazujących, ze przedmiotowa promesa została wydana
na podstawie przedstawionych przez Emitenta nieprawdziwych danych lub gdy w okresie trwania promesy zaistnieją
formalne lub materialne przesłanki uzasadniające stwierdzenie utraty lub zagrożenia utratą zdolności kredytowej przez
Emitenta, przedmiotowa promesa staje się bezskuteczna.

22.3.4.Umowa promesy kredytowej z dnia 14 kwietnia 2009 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było wstępne udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysokości 20.800.000,00 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu pt.: „Wdrażanie innowacyjnej technologii energo – ekologicznej
optymalizacji produkcji granulatu Carbomix”.
Istotne postanowienia Umowy
Strony ustaliły, że powyższa inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który finansowany będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa stanowi, że wysokość przyrzeczonego kredytu będzie stanowiła 30% wartości
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, których wysokość wynosi 68.948.000,00 zł, przy koszcie realizacji całego
przedsięwzięcia wynoszącym 89.899.360,00 zł. Bank potwierdził pozytywną ocenę zdolności kredytowej Emitenta, w
związku z czym udzielił promesy, której okres ważności wynosił 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy promesy.
Strony ustaliły następujące warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu:
1) Emitent zobowiązał się do przedłożenia Bankowi umowy o udzielenie wsparcia zawartej między Emitentem, a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
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2)

3)
4)

Emitent zobowiązał się do udzielenia następujących zabezpieczeń spłaty kredytu poprzez:
cesję wierzytelności z tytułu umowy wsparcia, wymienionej w punkcie poprzednim,
ustanowienie innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank,
podpisania przez Bank umowy konsorcjum bankowego dla wspólnego finansowania inwestycji,
nie pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta na dzień podpisywania umowy o kredyt.

Strony ustaliły ponadto, że w przypadku ujawnienia okoliczności, wskazujących, ze przedmiotowa promesa została wydana
na podstawie przedstawionych przez Emitenta nieprawdziwych danych lub gdy w okresie trwania promesy zaistnieją
formalne lub materialne przesłanki, uzasadniające stwierdzenie utraty lub zagrożenia utratą zdolności kredytowej przez
Emitenta, przedmiotowa promesa staje się bezskuteczna.

22.3.5.Umowa promesy kredytowej z dnia 11 grudnia 2008 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Emitent)
- Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie (dalej: Bank)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było wstępne udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego Emitentowi w wysokości 7.473.000,00 zł z
przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu zatytułowanego: „Innowacyjna metoda wytwarzania podsadzki
hydraulicznej”.
Istotne postanowienia Umowy
Strony ustaliły, że powyższa inwestycja realizowana będzie w ramach Działania 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale
innowacyjnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, który finansowany będzie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa stanowi, że wysokość przyrzeczonego kredytu będzie stanowiła 58% wartości
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, których wysokość wynosi 12.801.000,00 zł, przy koszcie realizacji całego
przedsięwzięcia wynoszącym 15.628.078,00 zł. Bank potwierdził pozytywną ocenę zdolności kredytowej Emitenta, w
związku z czym udzielił promesy, której okres ważności wynosił 6 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy promesy.
Strony ustaliły następujące warunki zawarcia umowy kredytowej i uruchomienia środków z kredytu:
1) Emitent zobowiązał się do przedłożenia Bankowi umowy o udzielenie wsparcia zawartej między Emitentem a Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącej refundacji części kosztów kwalifikowanych projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
2) Emitent zobowiązał się do udzielenia następujących zabezpieczeń spłaty kredytu poprzez:
cesję wierzytelności z tytułu umowy wsparcia, wymienionej w punkcie poprzednim,
ustanowienie innych zabezpieczeń, zaakceptowanych przez Bank,
3) nie pogorszenia się sytuacji ekonomiczno – finansowej Emitenta na dzień podpisywania umowy o kredyt.
Strony ustaliły ponadto, że w przypadku ujawnienia okoliczności, wskazujących, ze przedmiotowa promesa została wydana
na podstawie przedstawionych przez Emitenta nieprawdziwych danych lub gdy w okresie ważności promesy zaistnieją
formalne lub materialne przesłanki, uzasadniające stwierdzenie utraty lub zagrożenia utratą zdolności kredytowej przez
Emitenta, przedmiotowa promesa staje się bezskuteczna.

22.4. Umowy inwestycyjne
22.4.1.Umowa nr 2/10/11/K z dnia 20 października 2011 roku
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Strony Umowy
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Zamawiający, Emitent)
Mostostal Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Wykonawca)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie na rzecz Emitenta zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Zakładu Produkcji Paliw
Alternatywnych w Karsach” wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych dla realizacji
Projektu pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”. Umowa została zawarta
w wyniku przeprowadzonego przetargu i rokowań a szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa i
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż Zamawiający we własnym zakresie dokona zakupu, dostawy, montażu i rozruchu:
innowacyjnej instalacji do wytwarzania ciepłego powietrza,
innowacyjnej linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego,
zespołu taśmociągów rozsypowych,
suszarni,
urządzenia odpylającego w procesie produkcyjnym wysokokalorycznej mieszanki opałowej,
ładowarki wysokiego składowania do załadunku surowców,
ładowarek dla nowego produktu.
Zgodnie z Umową termin zakończenia robót w zakresie stopów fundamentowych i podsadzki budynku dla instalacji do
wytwarzania energii cieplnej (obiekt nr 1) oraz stopów fundamentowych i podsadzki hali produkcyjnej dla instalacji do
produkcji paliw alternatywnych (obiekt nr 2) upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku, natomiast termin zakończenia pozostałych
robót upływa w dniu 30 czerwca 2012 roku.
Umowa stanowi, iż terminy zakończenia robót mogą ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu. Wartość robót ustalono na
kwotę w wysokości 19.399.998,00 zł netto. Rozliczenie robót będzie następowało w cyklach miesięcznych. Wykonawca
zobowiązał się do ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizowanych przez siebie robót, a ponadto
obciążają go koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów tymczasowych na terenie budowy w części
związanej z prowadzonymi przez siebie pracami.
Wykonawca zobowiązał się również do wykonania przedmiotu Umowy z materiałów własnych, oraz zapewnić potrzebne
oprzyrządowanie, pracowników oraz materiały wymagane do zbadania jakości wykonywanych robót na swój koszt. Umowa
dopuszcza, aby roboty specjalistyczne, do których Wykonawca nie ma przygotowania techniczno – organizacyjnego były
wykonywane przy pomocy podwykonawców, przy czym za roboty które Wykonawca wykonuje przy pomocy
podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną odpowiedzialność wobec Zamawiającego ponosi
Wykonawca.
Wykonawca przyjął obowiązki:
informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych zamiennych lub uzupełniających w
terminie 7 dni od stwierdzenia możliwości ich wykonania,
informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,
natomiast jeżeli nie poinformuje o tych faktach:
będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie
przywrócenia roboty do stanu pierwotnego na własny koszt,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót – naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego na
własny koszt.
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Zgodnie z Umową, umowa o podwykonawstwo wymaga akceptacji Zamawiającego przed jej podpisaniem. W przypadku
stwierdzenia, że pomimo obowiązku uzyskania pisemnej zgody na zatrudnienie podwykonawców i konieczności
przedstawienia umowy z podwykonawcą, takie zatrudnienie będzie miało miejsce, Podwykonawca zapłaci na rzecz
Zamawiającego karę umowną w wysokości 300.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca udzielił 36 –
miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlano montażowe. Zamawiający może realizować uprawnienia
z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, przy czym okres rękojmi ustalono na
36 – miesięcy.
Umowa przewiduje następujące kary umowne na rzecz Zamawiającego:
za niedotrzymanie terminu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego z wyłącznej winy
Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości robót za każdy dzień opóźnienia,
za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wartości robót za
każdy dzień zwłoki licząc od dnia upływu terminu uzgodnionego na usunięcie wad,
za odstąpienie od umowy z przyczyn innych niż z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego,
przy czym łączny limit kar wynosi 10% wartości wynagrodzenia umownego.
Umowa przewiduje następujące kary umowne na rzecz Wykonawcy:
za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5 % wartości za każdy dzień
za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego,
za opóźnienie w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia należą się odsetki ustawowe.
Niezależnie od wymienionych kar umownych strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonej kary.
Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru warunkowego z listą usterek do usunięcia w
uzgodnionym technicznie możliwym terminie,
jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie
przedmiotowej wady,
w przypadku nie usunięcia usterek lub wad Zamawiający niezależnie od prawa domagania się zapłaty uzgodnionych
kar umownych jest uprawniony do zastępczego ich usunięcia, poprzez zlecenie tych wad innym podmiotom i
domagania się zwrotu poniesionych z tego tytułu wszelkich kosztów, w tym ekspertyz, projektów itp. po pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do usunięcia usterek i wyznaczenia technicznie uzasadnionego terminu.
Na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% ceny netto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę 1.940.000,00 zł. Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie nieodwołalnej
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej do 21 dni od daty przekazania Wykonawcy podpisanej Umowy.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone jest na:
30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi,
70% na zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót,
przy czym 7% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. 1.358.000,00 zł zostanie zwolnione po bezusterkowym
końcowym odbiorze technicznym, 3% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, tj. 1.582.000,00 zł zostanie zwolnione
po upływie okresu pisemnej gwarancji jakości w nieprzekraczalnym terminie, jednakże jeżeli w toku realizacji przedmiotu
Umowy ustalona wartości przedmiotu Umowy ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie
odpowiednio zwiększone.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. Ponadto
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niedopuszczalna jest zmiana Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany e ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki
takiej zmiany.
Umowa stanowi, iż stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy:
 W razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
 Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie Umowy,
 Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,
 Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.
Wykonawca może odstąpić od Umowy z Zamawiającym w przypadku braku płatności powyżej 30 dni od terminu
wymagalności.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która
odstąpiła od Umowy,
Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego
do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wniesione.
Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:
dokonania odbioru robót przerywanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia,
odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń,
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
Zgodnie z Umową, w razie sporu na tle wykonania Umowy Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do wyczerpania drogi
postępowania reklamacyjnego.

22.4.2.Umowa dotycząca dostawy instalacji dla celów wytwarzania żużla, pary i ciepłego powietrza z dnia
29 czerwca 2011 roku
22.4.3.Umowa dotycząca dostawy instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza z dnia 16
grudnia 2010 roku
Wskazane powyżej w pkt 22.4.2. oraz 22.4.3. Umowy są tożsame w zakresie Stron Umowy, Przedmiotu Umowy oraz
pozostałych postanowień Umowy, z tą różnicą, że Umowa z dnia 29 czerwca 2011 roku dotyczy instalacji dla celów
wytwarzania żużla, pary i ciepłego powietrza na terenie Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Górażdże a Umowa z
dnia 16 grudnia 2010 roku dotyczy instalacji dla celów wytwarzania pary i ciepłego powietrza na terenie Zakładu Produkcji
Paliw Alternatywnych w Karsach.
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W związku z powyższym dla w/w Umów poniżej przedstawiony został jeden opis z zaznaczeniem postanowień rozbieżnych.
Strony Umów
- BIC Systems N.V. z siedzibą w mieście Gandawa (Belgia) (dalej: Wykonawca)
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Zamawiający, Emitent)
Przedmiot Umów
Wykonawca zobowiązał się zaprojektować, zaopatrzyć, dostarczyć, zainstalować, przetestować oraz przeprowadzić rozruch
instalacji na rzecz Zamawiającego na jego terenie oraz podjąć się wykonania wszystkich usług zgodnie z terminami oraz
warunkami określonymi w Umowie. Instalacja oznacza instalację do termicznego przekształcania odpadów przemysłowych
w energię TPO będąca kompletnym jednostrumieniowym systemem wyposażonym w piec obrotowy oraz w system
oczyszczania gazów spalinowych na sucho i mokro.
Zamawiający zaś zobowiązał się do dokonania zapłaty wynikającej z Umowy o wartości wynoszącej 7.000.000,00 EURO
powiększonej o należny podatek od towarów i usług.
W przypadku Umowy z dnia 10 grudnia 2010 roku Wykonawca obniżył warunkowo wartość kontraktu z 7.375.000,00 EURO
do 7.000.000,00 EURO pod warunkiem, że Zamawiający podpisze z Wykonawcą pisemną dodatkową Umowę na
dostarczenie drugiej identycznej instalacji przed dniem 30 czerwca 2011 roku, w innej lokalizacji na terytorium Polski. Cena
kontraktu drugiej instalacji może zostać obniżona do wartości 7.000.000,00 EURO pod warunkiem, że instalacja ta będzie
identyczna oraz wszystkie handlowe, techniczne oraz operacyjne warunki, uzgodnione przez obie strony w dodatkowej
Umowie, pozostaną identyczne do tych zawartych w niniejszej Umowie. Umowa dodatkowa, o której mowa powyżej została
zawarta w dniu 29 czerwca 2011 roku.
Istotne postanowienia Umów
Strony sprecyzowały istotne postanowienia Umowy w Aneksach.
W Aneksie nr I ustalone zostały terminy oraz warunki wykonania Umowy. Zgodnie z jego postanowieniami Wykonawca jest
odpowiedzialny za wykonanie oraz skompletowanie Instalacji zgodnie z zakresem dostaw określonym w Aneksie II i
schemacie technologicznym przedstawionym w Aneksie VII oraz zgodnie z Zakresem Robót obejmującym konstrukcje,
prace inżynieryjne, organizacyjne, instalacyjne, oraz kompletacją dostaw, uruchomienie, rozruch, przeprowadzenie testów aż
do momentu przekazania jej Zamawiającemu, dostarczenie instrukcji operacyjnych oraz obsługi w języku polskim, jak i
przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego.
Strony zastrzegły, iż cena kontraktu nie będzie regulowana zmianami kosztów pracy oraz że Zamawiający wypełni
zobowiązania podatkowe jeżeli takie wystąpią. Ponadto ustalono, iż jeżeli płatność kwoty poświadczonej niniejszą Umową
oraz przedstawioną fakturą będzie opóźniona oraz wartość faktury nie będzie przedmiotem sporu z uzasadnionej przyczyny
w czasie 7 dni, Wykonawca będzie miał prawo do naliczenia odsetek umownych naliczanych miesięcznie, w zależności od
kwoty niezapłaconej oraz może żądać pokrycia uzasadnionych dodatkowych kosztów (także wynagrodzenia prawnego);
chyba, że ustalono inaczej. Te opłaty zostaną naliczone na podstawie rocznej raty wynoszącej trzy punkty procentowe
ponad stopę dyskontową Europejskiego Banku Centralnego. Zamawiający nie jest ponadto uprawniony do dokonywania
potrąceń.
Strony ustaliły, iż umowa obowiązuje od chwili jej podpisania, pod warunkiem uiszczenia przez Zamawiającego zadatku. W
przypadku opóźnienia w dacie rozpoczęcia wykonywania Umowy, Strony byłyby uprawnione do renegocjacji warunków
Umowy oraz Zamawiający byłby uprawniony ryczałtowego podwyższenia ceny w minimalnej wysokości wynoszącej 0,25%
za każdy miesiąc opóźnienia liczony za każdy rozpoczęty miesiąc wykraczający poza pierwsze 3 miesiące po dacie wejścia
w życie Umowy. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający nie zgodzi się na zmiany w cenie kontraktu zaproponowane przez
Wykonawcę, w ciągu 15 dni od daty przedstawienia propozycji korygujących Wykonawca będzie upoważniony do
zakończenia zobowiązań oraz rozwiązania Umowy.
Strony ustaliły, iż jeżeli załączony do Umowy Harmonogram Dostaw nie zostanie zrealizowany w terminie określonym nie z
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winy Wykonawcy, Zamawiający będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich dodatkowych kosztów obciążających
Wykonawcę, a będących rezultatem tego opóźnienia. W takim wypadku, jako minimum, Wykonawca będzie upoważniony do
zwiększenia o 0,25% ceny za każdy rozpoczęty miesiąc liczony od momentu czwartego miesiąca opóźnienia. Pomimo
zastosowania jako minimum powyższego wzoru zwiększającego cenę, Wykonawca także będzie upoważniony do żądania
zwrotu każdego uzasadnionego kosztu, zapłaty lub zaliczki, które Wykonawca będzie musiał ponieść, liczonego od
pierwszego dnia opóźnienia Harmonogramu Dostaw do daty końcowej.
Ponadto, zgodnie z postanowieniami Zamawiający jest odpowiedzialny za zapewnienie wszelkich udogodnień ułatwiających
Wykonawcy działanie zgodne z umową oraz kompletacją robót. Jednocześnie Instalacja zostanie dostarczona do miejsca
docelowego zgodnie z terminami zapisanymi w Harmonogramie Dostaw. Po przyjeździe transportu na miejsce
posadowienia instalacji, obowiązkiem Zamawiającego będzie zapewnienie adekwatnego oraz bezpiecznego składowania
materiałów oraz towarów. Zamawiający będzie odpowiedzialny za kradzież, stratę, szkodę lub pogorszenie się stanu
materiałów oraz towarów składowanych na miejscu posadowienia instalacji od momentu otrzymania w celu przechowania do
momentu rozpoczęcia montażu instalacji.
Wykonawca zastrzegł prawo do zatrudnienia podmiotu niezależnego, który przeprowadzi testy po zakończeniu kompletacji
instalacji. Prace oraz instalacja zostaną przejęte przez Zamawiającego w momencie kompletacji zgodnie z Umową oraz w
przypadku pozytywnego przejścia testów zakończeniowych.
W przypadku częściowego wykonania Umowy Zamawiający nie będzie używać żadnej części prac oraz Instalacji, chyba że
przejmie prace od Wykonawcy oraz całkowicie zapłaci za wszystkie prace instalacyjne wykonane do momentu przejęcia
instalacji zgodnie z załączonym do Umowy Harmonogramem Płatności. Ostatecznie jeżeli Zamawiający zdecyduje się na
użycie części prac czy instalacji, takie użycie powinno być kwalifikowane jako przejęcie prac oraz Instalacji.
Wykonawca zastrzegł prawo do nie wykonywania testów po kompletacji Instalacji z przyczyn, za które odpowiedzialny jest
Zamawiający (lub jakikolwiek wykonawca zatrudniony przez Zamawiającego), poprzez uznanie za przejęcie prac lub jego
części przez Zamawiającego w określonej dacie, w której w normalnym trybie test po kompletacyjny mógłby zostać
wykonany. Jeżeli Wykonawca poniesie dodatkowe koszty, będące rezultatem wynikłego opóźnienia przeprowadzenia Testu
po kompletacyjnego, takie koszty oraz kwoty zadośćuczynienia zostaną dodane do ceny.
Strony uzgodniły, iż wynikłe dodatkowe koszty prac z tytułu wad Przedmiotu Umowy wraz z odpowiednim wynagrodzeniem
będą dodane do wartości ceny kontraktu, chyba że za wystąpienie wad odpowiedzialny jest Wykonawca. Ponadto, jeżeli w
okresie obciążenia wadą Instalacja uznana zostanie za niezgodną ze Specyfikacją lub niemogącą osiągnąć żądanych
parametrów, Wykonawca dokona napraw części na własny koszt lub wymieni je na własny koszt. W przypadku, gdy usterka
nie zostanie usunięta przez Wykonawcę, Zamawiający będzie upoważniony do żądania kary umownej za dzień pracy z
powodu opóźnienia wykraczające poza datę określoną powyżej, z wyłączeniem opóźnień wynikających z działania, błędów
albo zaniedbania spowodowanego przez Zamawiającego lub siłę wyższą. Kara umowna może wynosić 1.000,00 Euro za
dzień pracy lecz nie więcej niż 250.000,00 Euro. Zastrzeżenie powyżej określonej kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z
obowiązku wykonania zobowiązań umownych i nie narusza prawa Zamawiającego do żądania odszkodowania za nie
wykonanie przez Wykonawcę jego obowiązków. Wykonawca ponadto nie będzie odpowiedzialny za żadne wady czy inne
błędy zauważone po upływie okresu odpowiedzialności. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za żadną wadę czy błąd w
osiągnięciu parametrów wydajności oraz za siłę wyższą, błąd, zaniedbanie czy niedopełnienie obowiązków przez
Zamawiającego oraz za każde użycie instalacji, eksploatację, manipulację czy akt dokonany przez Zamawiającego, jego
agentów, załogi lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej niezgodny z instrukcją obsługi lub zaleceniami. Okres
odpowiedzialności za wady rozpocznie się z dniem przekazania Instalacji oraz zakończy się po wygaśnięciu okresu
osiemnastu miesięcy liczonych od momentu przekazania Instalacji.
W części Umowy dotyczącej Harmonogramu Dostaw Strony zawarły postanowienie zastrzegające, iż w przypadku gdy
Wykonawca nie dotrzyma daty przekazania Przedmiotu Umowy wyszczególnionej w Harmonogramie Dostaw z winy lub
zaniedbania Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do żądania kary umownej za dzień roboczy opóźnienia.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia i nie jest zobowiązany do wypłaty kary umownej, jeżeli
opóźnienie nie wynika z jego działania lub zaniedbania Zamawiającego lub działania siły wyższej. Kara umowna powinna
wynosić 1.000,00 Euro za każdy dzień roboczy, z maksimum wynoszącym 250.000,00 Euro. Zapłacenie przez Wykonawcę
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kary umownej ma charakter wyłączny w zakresie opóźnienia w wykonaniu Instalacji. Zastrzeżenie powyżej określonej kary
umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań umownych i nie narusza prawa Zamawiającego do
żądania odszkodowania za niewykonanie przez Wykonawcę jego obowiązków.
Strony wyłączyły odpowiedzialność Stron wobec drugiej Strony za wynikłe szczególne lub pośrednie straty lub szkody
poniesione przez nie lub osoby trzecie w odniesieniu do zobowiązań wynikających z Umowy. Ponadto zastrzegły, iż
odpowiedzialność Stron w stosunku do drugiej Strony za jakiekolwiek szkody lub straty w ramach Umowy, jest ograniczona
do ceny kontraktu zafakturowanej przez Wykonawcę oraz opłaconej przez Zamawiającego za każde zdarzenie z osobna.
Jednakże w/w postanowienia nie służą do ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze Stron w odniesieniu do śmierci
lub uszkodzenia ciała spowodowanego lub wynikającego z ich winy, zaniedbania, lub jakiegokolwiek postępowania
kwalifikacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem, jako umyślne przewinienie lub nadużycie.
Strony postanowiły również, iż nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek opóźnienie lub błąd w wypełnianiu tej Umowy
wynikający z wystąpienia Siły Wyższej lub niewypełnienia przez drugą stronę swoich zobowiązań wynikających z Umowy.
Niezależnie od powyższego Strony wprowadziły termin zawity odpowiedzialności za szkodę, wynikającą z Umowy
wynoszący sześć miesięcy. Jeżeli zaś realizacja umowy zostanie zawieszona lub przerwana na okres co najmniej
trzydziestu dni kalendarzowych w wyniku czynu, winy, zaniedbania lub instrukcji Zamawiającego, Zamawiający z
wyprzedzeniem przed montażem pokryje koszty i opłaty już poniesione przez Wykonawcę, w ratach odpowiadających
okresom prac zakończonych.
Strony postanowiły, iż Wykonawca wykupi wszystkie niezbędne ubezpieczenia pokrywające jego zobowiązania związane z
wypełnieniem Umowy, zaś Zamawiający wykupi wszystkie niezbędne ubezpieczenia pokrywające jego zobowiązania.
Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania poufności informacji, o których dowiedziała się od drugiej Strony w
związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, a także w innych przypadkach wyraźnie wskazanych w Umowie,
obejmujących informacje zdobyte po okresie obowiązywania Umowy oraz w zakresie podmiotowym poszerzonym o
kontrahentów drugiej ze Stron. Ochrona powyższa może zostać wyłączona przez zgodę drugiej Strony oraz nie obejmuje
ujawnienia wiedzy koniecznej w związku z wykonaniem Umowy, informacji nabytych za przyzwoleniem Strony lub osób
trzecich oraz nie obejmuje przypadków wskazanych przez przepisy prawa.
W zakresie cesji praw lub obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy Strony uzależniły ją od otrzymania uprzedniej
zgody drugiej Strony. Ponadto Wykonawca jest uprawniony do wykonania Przedmiotu Umowy za pomocą osób trzecich, za
których działania i zaniechania będzie odpowiadał jak za własne. Wypłatę środków na rzecz Wykonawcy w części należnej
podwykonawcy Zamawiający może uzależnić od nie zalegania przez Wykonawcę z pozostałymi płatnościami wobec
podwykonawcy.
Strony ponadto w Umowie zastrzegły przeniesienie na Zamawiającego części licencji do przedmiotów prawa własności
intelektualnej takich jak oprogramowanie Wykonawcy.
W przypadku gdy, któraś ze Stron nie wywiąże się z postanowień czy z dopełnienia materialnych obowiązków zgodnych z
Umową oraz takie niedotrzymanie nie zostanie w sposób istotny naprawione w ciągu trzydziestu dni po otrzymaniu pisemnej
wiadomości, w której zawarty będzie opis niedopełnienia, czy jeżeli korekta niedopełnienia nie będzie możliwa do
wypełnienia w ciągu tych trzydziestu dni lub Strona zawiniona nie rozpocznie naprawienia szkody w ciągu tych trzydziestu
dni, wtedy Strona nie zawiniona może przez wysłanie pisemnego oświadczenia, odstąpić od tej Umowy ze skutkiem
natychmiastowym lecz bez naruszania praw każdej ze Stron w stosunku do drugiej Strony. W przypadku zaś gdy, jedna ze
Stron ogłosi proces upadłości, zadeklaruje bankructwo, rozpocznie proces likwidacji lub stanie się przedmiotem procesu
związanego z bankructwem czy likwidacją wtedy druga Strona może zakończyć natychmiast Umowę lecz bez naruszania
praw każdej ze Stron w stosunku do drugiej Strony.
W Aneksie II Strony w sposób szczegółowy określiły parametry techniczne przedmiotu Umowy oraz zostały wyszczególnione
części, które składają się na przedmiot Umowy.
W Aneksie III został przedstawiony harmonogram płatności, w którym Strony zastrzegły, iż w terminie:
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wejścia w życie umowy zostanie wypłacone 10% ceny;
rozpoczęcia prac zostanie wypłacone 5% ceny;
dostarczenia urządzeń przy elementach wysyłkowych zostanie wypłacone 10% ceny, a przy kolejnych dostawach
kolejne 35% ceny;
wykonania testu na zimno zostanie wypłacone 25% ceny;
przyjęcia Przedmiotu Umowy zostanie wypłacone 250.000,00 Euro;
końca okresu odpowiedzialności za wady zostanie wypłacone 250.000,00 Euro.
Aneks IV zawiera harmonogram dostaw, przy czym ostatni etap prac zakończy się w terminie 16 miesięcy od daty
rozpoczęcia prac.
-

22.4.4.Umowa nr 1/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Korzennej (dalej: Zamawiający, Emitent)
Konsorcjum Wykonawców:
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR – ROBERTS&SCHAEFER Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
(dalej: Wykonawca)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było kompleksowe wykonanie w systemie „pod klucz” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu
Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych…” w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki, na działkach nr 1 i 3 obręb 40 Podgórze,
zgodnie z Projektem Budowlanym opracowanym przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR –
ROBERTS&SCHAEFER Sp. z o.o.
Formuła „pod klucz” obejmowała cały proces inwestycyjny i oznacza wykonanie przedmiotu Umowy według zasady
„projektuj i buduj, w tym dostawy, wykonawstwo, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji” linii technologicznej, jako
zintegrowanej całości.
Rozpoczęcie prac ustalono na nie wcześniej niż 21 dni od podpisania Umowy natomiast zakończenie prac powinno nastąpić
do końca pierwszego kwartału 2012 roku.
Odbiór prac następował etapowo:
odbiory częściowe na potrzeby rozliczenia finansowego (jeden raz w miesiącu) w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości do odbioru,
odbiór końcowy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż wykonawca zobowiązał się wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane, dostawy i usługi, potrzebne
do tego, aby wybudowana linia technologiczna osiągnęła określone w gwarancjach techniczno – technologicznych
parametry, zdolność ruchową i bezpieczeństwo.
Za wykonane przedmiotu Umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 18.350.000,00 zł netto, przy czym z
powyższej kwoty wynagrodzenie w wysokości 8.762.000,00 zł zapłacone zostanie BPiRI Separator – Roberts&Schaefer Sp.
z o.o. za projekt wykonawczy, dostawy maszyn i urządzeń, uruchomienie i rozruch a pozostała kwota wynagrodzenia, tj.
9.588.000,00 zł netto zapłacona będzie ERBUD S.A.
Zgodnie z Umową, Wykonawca, bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
Wykonawca zobowiązał się wnieść zabezpieczenie na poczet ewentualnych roszczeń z tytułu należnego wykonania umowy
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, w formie potrąceń z każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę lub
Wykonawca może przedłożyć gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wartości wynagrodzenia
umownego netto. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić zatrzymane kaucje gwarancyjne w wysokości 7,5% na wniosek
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Wykonawcy, po odbiorze końcowym całego zadania inwestycyjnego w terminie 30 dni, a pozostałe 2,5% kaucji gwarancyjnej
Zamawiający zwróci po upływie terminu gwarancji, tj. 1,5% po 18 miesiącach a 1% po 36 miesiącach. Kaucja gwarancyjna
może być wniesiona w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie stanie się własnością
Zamawiającego w przypadku:
wydania wniosku o zajęcie majątku Wykonawcy,
ogłoszenia postępowania upadłościowego lub układowego Wykonawcy, upadłości Wykonawcy i likwidacji firmy
Wykonawcy,
naliczenia kar umownych, zgodnie z postanowieniami umowy, do ich wysokości
rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy.
W ramach umowy, Zamawiający zobowiązał się m.in. do ubezpieczenia OC terenu stanowiącego własność Zamawiającego
i nie objętego robotami budowlanymi, natomiast do obowiązków Wykonawcy należało ubezpieczenie na własny koszt
budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami, oraz od odpowiedzialności
cywilnej w szczególności robót, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem
robót – od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, informować
Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, zapewnić dozór techniczny BHP, po zakończeniu robót
uporządkować teren budowy.
Umowa stanowi, iż Wykonawca udzielił na wykonane prace i wbudowane materiały gwarancji i rękojmi, na robot budowlane
– 36 miesięcy, na maszyny i urządzenia - 18 miesięcy, przy czym termin gwarancji rozpoczyna bieg w dniu następnym po
dokonaniu odbioru końcowego całego zadania inwestycyjnego przez inwestora. Okresy gwarancyjne wydłużają się
każdorazowo o czas odpowiadający okresowi od dnia zgłoszenia przez inwestora usterki bądź wady, do dnia jej
całkowitego usunięcia.
Zgodnie z Umową, Wykonawca może od niej odstąpić:
jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót,
jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty należności za wykonane roboty.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli:
zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe, została ogłoszona upadłość chociażby jednego z
Wykonawców lub rozwiązanie firm,
wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem, względnie zakończeniem powyżej 30 dni i nie jest prawdopodobne, aby
roboty ukończył w terminie umownym.
Umowa przewiduje następujące kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości
0,15% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień
zwłoki,
 za zwłokę w przystąpieniu do odbioru – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień
zwłoki.
Za odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn zależnych od drugiej strony, w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego netto, przy czym Umowa stanowi również, iż łączna wysokość kar naliczonych przez którąkolwiek ze Stron
ograniczona jest do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.
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Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkodzą przekroczy
wartość zastrzeżonych kar umownych. Za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w ramach gwarancji i
rękojmi, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000,00 zł netto za każdy dzień zwłoki.
Strony wspólnie zobowiązały się do zachowania tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych i handlowych
zawartych w Umowie, zarówno w okresie realizacji Umowy jak i po tym okresie.
Dokumentacja projektowa i inne informacje techniczne i technologiczne jako wytwór myśli projektantów i technologów
podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zostały przekazane
Zamawiającemu w ramach ustalonego Umową wynagrodzenia Wykonawcy, wykorzystania na określonych w Umowie polach
eksploatacji. Osobiste prawa autorskie jako niezbywalne pozostają własnością projektantów – autorów dokumentacji
projektowej. Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę może być wyłącznie wykorzystana przez Zamawiającego zgodnie z
jej przeznaczeniem. Umowa stanowi, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nie wypełnienie zobowiązań
umownych z powodu siły wyższej.
Na dzień Prospektu emisyjnego umowa jest w trakcie realizacji.

22.4.5.Umowa zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 30 grudnia 2008 roku
Strony Umowy
- Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu (dalej: Sprzedający)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kupujący,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem mowy był zakup przez Emitenta organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników materialnych i
niematerialnych, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa przeznaczonego do prowadzenia działalności w
zakresie zagospodarowania odpadów, w skład którego wchodzą m.in.:
1) prawo użytkowania wieczystego stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Jedliczu, gmina Jedlicze
działek:
Działka nr 1686/1 powierzchnia 650,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1687/2 powierzchnia 161,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1690/4 powierzchnia 423,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1690/7 powierzchnia 534,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1691/2 powierzchnia 847,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1693/2 powierzchnia 1.811,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1695/4 powierzchnia 780,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1699/1 powierzchnia 292,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1705/2 powierzchnia 813,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
Działka nr 1707/2 powierzchnia 1.062,00 m2 (użytkowanie wieczyste do dnia 04.12.2089 roku)
zabudowanych stanowiącymi odrębne nieruchomości budynkami i urządzeniami
2) prawo własności działek
Działka nr 1685/2 powierzchnia 141,00 m2
Działka nr 1694/1 powierzchnia 95,00 m2
Działka nr 1695/5 powierzchnia 554,00 m2
zabudowanych budynkami i urządzeniami
3) udział wynoszący 12/56 części we współwłasności działki 1702 zabudowanej budynkami i urządzeniami,
4) środki trwałe, przedmioty nietrwałe i inne wyposażenie.
Umowę sporządzono w formie Aktu notarialnego, Rep. A nr 9322/2008.
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Istotne postanowienia Umowy
Przedmiot Umowy został nabyty za łączną cenę 9.500.000,00 zł, w tym kwota 150.000,00 zł z tytułu nabycia gruntów oraz
kwota 9.350.000,00 zł z tytułu nabycia środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i innego wyposażenia. Zapłata kwoty w
wysokości 500.000,00 zł stanowiąca część ceny została dokonana w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy, natomiast
płatność pozostałej kwoty następowała w czterech ratach po 2.250.000,00 zł, przy czym płatność ostatniej raty ustalono na
dzień 31 grudnia 2009 roku.
Umowa stanowi, że w ramach nabytego udziału, o którym mowa w pkt 3) powyżej Emitent użytkować będzie część działki
1702 o powierzchni około 825 m2, zaś pozostałą część działki użytkować będzie Rafineria Nafty Jedlicze S.A.
Celem zabezpieczenia zapłaty pozostałej części ceny sprzedaży, w kwocie 9.000.000,00 zł Emitent ustanowił na
nieruchomościach wskazanych w pkt 1)-3) powyżej hipotekę zwykłą łączną w kwocie 9.000.000,00 zł oraz hipotekę kaucyjną
łączną do kwoty najwyższej 4.500.000,00 zł tytułem zabezpieczenia odsetek, od w/w pozostałej do zapłaty części ceny na
rzecz Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. Poza w/w zabezpieczeniem Emitent zobowiązał się ustanowić na rzecz Rafinerii Nafty
Jedlicze S.A. zastaw rejestrowy na instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanej na działkach
objętych przedmiotem Umowy.
Na mocy Umowy Sprzedający zobowiązał się do ustanowienia wzajemnych służebności, określonych szczegółowo w
Umowie. Umowa stanowi ponadto, że w związku z tym, iż Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zawarła w dniu 12 lutego 2007 roku z
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowę nr 2/2007/Wn-9/OZUI/U na podstawie której Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zobowiązała się przeznaczyć umorzoną przez NFOŚiGW część kwoty
pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia „Modernizacja Spalarni Odpadów”, Emitent zapewnił użytkowanie
przedsięwzięcia „Modernizacja Spalarni Odpadów” przez okres do dnia 12 grudnia 2013 roku i przyjął na siebie obowiązek
zapłaty Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. kary umownej w wysokości równej kwocie otrzymanej przez Rafinerię Nafty Jedlicze
S.A. pomocy publicznej na podstawie w/w Umowy, pod warunkiem, że Rafineria Nafty Jedlicze S.A. zwróci otrzymaną
pomoc publiczną do NFOŚiGW za niewykonanie zobowiązani polegającego na użytkowania przedsięwzięcia przez okres
pięciu lat od dnia przejęcia do użytkowania.
Strony zobowiązały się do zachowania w poufności postanowień Umowy, jak również informacji uzyskanych w związku z
negocjacjami, zawarciem i wykonaniem tej Umowy, z wyjątkiem informacji do ujawnienia których Strona jest zobowiązana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub na ujawnienie których druga Strona wyraziła zgodę.

22.4.6.Umowa zakupu udziałów z dnia 30 grudnia 2008 roku
Strony Umowy
- Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu (dalej: Sprzedający)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kupujący,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy był zakup przez Emitenta 6 362 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł w Spółce Raf – Ekologia Sp.
z o.o., stanowiących 92,74% kapitału zakładowego w Spółce. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami
notarialnie poświadczonymi.
Istotne postanowienia Umowy
Emitent nabył udziały wraz z wszelkimi prawami związanymi z udziałami, za cenę sprzedaży w kwocie 1.500.000,00 zł. Cena
została zapłacona jednorazowo w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy.
Udziały były wolne od zastawu oraz innych obciążeń i innych praw osób trzecich. Własność udziałów wraz z wszelkimi
prawami przeszła na Emitenta w dniu podpisania Umowy.
Każda ze Stron umowy zobowiązała się, że bez zgody drugiej Strony nie ujawni żadnej osobie trzeciej jakichkolwiek
informacji, dotyczących zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, z wyjątkiem, kiedy obowiązek ujawnienia informacji
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dotyczących zawarcia i wykonania Umowy przewidziany jest przepisami prawa lub wynika z decyzji organów
administracyjnych, przy czym informacje mogą być ujawniane profesjonalnym doradcom Stron, jeżeli profesjonalni doradcy
wyrażą zgodę na utrzymanie informacji dotyczących zawarcia i wykonania Umowy, a Strony będą odpowiedzialne za
wszelkie naruszenia poufności dokonane przez swoich profesjonalnych doradców.

22.5. Umowy leasingowe
Tabela 97: Umowy leasingowe, których stroną jest Emitent oraz spółka zależna Emitenta
Lp.

Nazwa
leasingodawcy

Nr umowy

Przedmiot umowy

Okres trwania
umowy

Pozostało do
spłaty

Umowy leasingowe Mo-BRUK S.A.
1.

EFL

1103/Ns/08

Maszyna do robót ziemnych FUCHS MHL-340

28.03.200828.03.2012

44 488,44 zł

2.

MILLENNIUM
LESING

K 121939

Naczepa BODEX

24.08.200931.07.2012

30 435,13 zł

3.

EFL

2156/Ns/10

Maszyna HAMMEL - rozdrabniacz wstępny VB 850 DK

15.12.201015.12.2014

573 662,75 zł

4.

EFL

2269/Ns

Maszyna do robót ziemnych: JCB/4CX

29.04.201131.03.2014

205 827,54 zł

5.

EFL

1107/Ns/08

Samochód ciężarowy KAMAZ

02.04.200802.04.2012

29 700,55zł

6.

EFL

1981/Ns/10

Samochód ciężarowy LEXUS RX450

21.05.201021.05.2014

169 629,56 zł

7.

EFL

1246/Ns/08

Ciągnik siodłowy MAN/TGX

29.07.200829.07.2012

60 477,67 zł

8.

EFL

1391/Ns/08

Ciągnik siodłowy MAN/TGX

31.10.200831.10.2012

88 303,81 zł

9.

MILLENNIUM
LESING

K 146708

Przyczepa sprężarka ATLAS COPCO

12.09.201112.08.2014

52.290,77 zł

10.

VFS umowa zawarta
przez Raf-Ekologię
Sp. z o.o.

16968

Samochód VOLVO FE z zabudową cysterna 8 m3

01.10.201019.07.2013

203.174,95 zł

Źródło: Emitent

22.6. Umowy ubezpieczenia
Tabela 98: Polisy ubezpieczeniowe
Lp.
1.

Data
wystawienia
Polisy/Ubezpiec
zenia oraz
Ubezpieczyciel
8 lipca 2011
(Towarzystwo
Ubezpieczeń i
Reasekuracji WARTA
S.A.)

Nazwa i
numer Polisy/
Ubezpieczenia

Przedmiot
ubezpieczenia/
kwota

Okres
ubezpie
czenia

Ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej związanej z
prowadzeniem
działalności i
posiadaniem mienia
oraz wprowadzeniem
produktu do obrotu,
polisa nr
908200044752

Ubezpieczona działalność:
1) Produkcja wyrobów z
lastriko,
2) Produkcja betonu
towarowego oraz budowa
dróg i placów z betonu,
3) gospodarka odpadami
przemysłowymi
niebezpiecznymi i innymi
niż niebezpieczne
(odbiór, odzysk i recycling
odpadów)
4) stacja paliw,
5) stacja kontroli pojazdów,
6) myjnia samochodowa,
7) gastronomia przy

10.07.2011
–
09.07.2012

Uwagi
W ramach Umowy zastrzeżono następujące klauzule dodatkowe.
Klauzula:
1) odpowiedzialność cywilna związana z wprowadzeniem produktu do
obrotu – 3.000.000,00 zł,
2) szkody poniesione przez pracowników – 1.000.000,00 zł,
3) szkody wyrządzone Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu objętemu
tą samą umową ubezpieczenia – 1.000.000,00 zł,
4) szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności, prac lub
usług przez podwykonawcę: 1.000.000,00 zł
5) szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług –
5.000.000,00 zł
6) szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w
celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych
podobnych czynności w ramach usługi świadczonej przez
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stacjach paliw,
Rodzaje ubezpieczonych
produktów:
1) Paliwo alternatywne,
2) Paliwo do pojazdów,
3) Beton,
4) Lastriko,
5) Produkty gastronomiczne
oferowane na stacji paliw.
Suma ubezpieczenia:
5.000.000,00 zł na jeden i
wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia.

2.

29 lutego 2012
(Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.)

Ubezpieczenie
maszyn i urządzeń
budowlanych, polisa
nr 007835

Ubezpieczenie maszyn i
urządzeń budowlanych na
łączną kwotę: 10.931.586,44
zł z tytułu szkód będących
bezpośrednim następstwem
zdarzeń losowych
Miejsce ubezpieczenia:
1) Niecew 68, Korzenna –
Główny Budynek biurowy,
Zakład
Odzysku
Odpadów,
Zakład
Budowy Dróg
2) Ul.
Górnicza
1,
Wałbrzych – Składowisko
Odpadów Przemysłowych
3) Ul.
Górnicza
4,
Wałbrzych – Zakład
Recyclingu Odpadów
4) Karsy 78, Ożarów –
Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych
5) Łęka, Siedlce – Stacja
Paliw i Kontroli Pojazdów
6) Ul. Szybowa 7d, Zabrze
7) Florynka
–
Zakład
Eksploatacji Kruszywa
8) Ul. Trzecieskiego 14,
Jedlicze

Ubezpieczającego – 500.000,00 zł
7) szkody w nieruchomościach, z których Ubezpieczający korzystał na
podstawie Umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej
umowy o podobnych charakterze – 500.000,00 zł,
8) wypadki ubezpieczeniowe spowodowane przez produkty
wprowadzone do obrotu i usługi wykonane przed datą
rozpoczynającą okres ubezpieczenia ustalony w pierwszej zwartej z
Wartą na podstawie OWU umowie ubezpieczenia OC za produkt –
3.000.000,00 zł
9) szkody powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub
położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów
usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem
niewadliwym – 300.000,00 zł (w odniesieniu do produkcji betonu)
10) szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji
chemicznych do powietrza, wody lub gruntu – 2.000.000,00 zł
11) szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń
– 2.000.000,00 zł
12) OC za szkody wyrządzone wskutek oddziaływania azbestu –
100.000,00 zł
13) czyste szkody majątkowe – limit odpowiedzialności 750.000,00 zł.
Przy czym klauzula czystych szkód majątkowych nie obejmuje
odpowiedzialności cywilnej za szkody:
1) spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone
przez Ubezpieczającego lub też wykonane przez Ubezpieczającego
usługi,
2) spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem
kosztorysów,
3) spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
4) spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa,
kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania,
5) spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi,
kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem
lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności,
prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
6) spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym
praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
7) związane z reklamą,
8) powstałe w związku z utratą gotówki, dokumentów i papierów
wartościowych,
9) związane ze stosunkiem pracy,
10) spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika
danych,
11) powstałe w związku z udzielaniem licencji,
12) spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz
spółki kapitałowej.
W ramach Umowy zastrzeżono następujące klauzule dodatkowe:
1) Klauzula nr 401 a – Transport lądowy i samodzielne poruszanie się
01.03. 2012
poza miejscem ubezpieczenia: maksymalna wartość przedmiotów
–
przewożonych na jednym środku transportu nie może przekraczać
28.03.2013
limitu odpowiedzialności wynoszącego: 400.000 zł
2) Klauzula wartości księgowej brutto do OWU Maszyn i urządzeń
budowlanych
oraz klauzule brokerskie
1) Klauzula reprezentantów
2) Klauzula automatycznego pokrycia: limit odpowiedzialności: 20% sumy
ubezpieczenia
3) Klauzula warunków i taryf
4) Klauzula terminu dokonania oględzin
5) Klauzula rozliczenia składek
6) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
7) Klauzula wypłaty zaliczki
8) Klauzula częściowej rezygnacji z zasady proporcjonalnej redukcji
odszkodowania
Franszyza redukcyjna: 1.000.000 zł na każde zdarzenie
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3.

29 lutego 2012
(Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.)

Ubezpieczenie
maszyn od
uszkodzeń, polisa nr
005570

Ubezpieczenie maszyn:
- Linia
produkcyjna
do
produkcji
paliw
alternatywnych odpadów:
7.211.720,41 zł
- Linia
produkcyjna
do
produkcji
paliw
alternatywnych odpadów:
3.580.407,19 zł
od wszystkich ryzyk

01.03.2012
–
28.03.2013

Miejsce ubezpieczenia:
1) Ul.
Górnicza
4,
Wałbrzych – Zakład
Recyclingu Odpadów
2) Karsy 78, Ożarów –
Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych

4.

5.

29 lutego 2012
(Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.)

Ubezpieczenie utraty
zysku, polisa nr
FUY nr 000008

Ubezpieczenie od utraty
zysku: 2.940.000,00 zł
na skutek jednego z
następujących zdarzeń
losowych: pożar, uderzenie
pioruna, wybuch, upadek
statku powietrznego

29 lutego 2012
(Polskie Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.)

Ubezpieczenie
mienia od wszystkich
ryzyk, polisa nr
WR 218029

Ubezpieczenie:
1) środków trwałych:
70.337.753,86 zł
2) ubezpieczenie innego
mienia: 1.638.000,00 zł.
Łączna suma ubezpieczenia:
71.975.753,86 zł.
Miejsce ubezpieczenia:
1) Niecew 68, Korzenna –
Główny Budynek biurowy,
Zakład
Odzysku
Odpadów,
Zakład
Budowy Dróg
2) Ul.
Górnicza
1,
Wałbrzych – Składowisko
Odpadów Przemysłowych
3) Ul. Górnicza 4,
Wałbrzych – Zakład
Recyclingu Odpadów
4) Karsy 78, Ożarów –
Zakład Produkcji Paliw
Alternatywnych
5) Łęka, Siedlce – Stacja
Paliw i Kontroli Pojazdów
6) Ul. Szybowa 7d, Zabrze –
dwa budynki
7) Florynka – Zakład
Eksploatacji Kruszywa
8) Ul. Trzecieskiego 14,
Jedlicze – obiekty wraz z
maszyną są dzierżawione
od Raf – Ekologia sp. z
o.o. – spółki zależnej.

W ramach Umowy zastrzeżono następujące klauzule dodatkowe:
1) Klauzula nr 006 - ochrona dla kosztów pracy w godzinach
nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowe wolne od pracy oraz dla
kosztów frachtu ekspresowego
2) Klauzula nr 302 – ochrona ubezpieczenia dla mienia otaczającego:
limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
3) Klauzula ubezpieczeniowa dla dodatkowych kosztów: remontu lub
odbudowy fundamentów maszyn, dokumentacji projektowej i ratowania
mienia: limit odpowiedzialności: 100.000 zł na każde zdarzenie dla
wszystkich kosztów łącznie
4) Klauzula 321 – ochrona ubezpieczeniowa dla taśm i łańcuchów
przenośników
5) Klauzula wartości księgowej brutto do OWU Maszyn od uszkodzeń
oraz klauzule brokerskie
1) Klauzula reprezentantów
2) Klauzula automatycznego pokrycia: limit odpowiedzialności: 20% sumy
ubezpieczenia
3) Klauzula warunków i taryf
4) Klauzula rozliczenia składek
5) Klauzula ograniczenia zasady proporcji
6) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
7) Klauzula wypłaty zaliczki
8) Klauzula kosztów wynagrodzenia ekspertów; limit odpowiedzialności:
50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
9) Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych: limit
odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
10) Klauzula 72 godzin

01.03.2012
–
28.03.2013

01.03.2012
–
28.03.2013

W treści umowy zastrzeżono następujące klauzule:
1) Klauzula ograniczenia zasady proporcji – utrata zysku
2) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
3) Klauzula wypłaty zaliczki
4) Koszty biegłych rewidentów: limit odpowiedzialności: 50.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia
5) Klauzula ograniczonego dostępu: limit odpowiedzialności: 300.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia
Franszyza czasowa na każdą szkodę objętą ochroną wynosi 3 dni
(PTU nie odpowiada za utratę zysku brutto, która wystąpiła w ciągu
trzech kolejnych dni od wystąpienia szkody w mieniu kontrahentów
ubezpieczającego).
Franszyza redukcyjna: 10.000 zł
W treści umowy zastrzeżono następujące klauzule:
1) Klauzula ograniczenia zasady proporcji
2) Klauzula automatycznego pokrycia
3) Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – rozszerzono
ubezpieczenie o prace ziemne i roboty budowlane:
mienie będące przedmiotem robót budowlanych: do limitu
500.000 zł na jedno o wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do
pełnej sumy ubezpieczenia
4) Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
5) Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
6) Klauzula warunków i taryf
7) Klauzula rozliczenia składek
8) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
9) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
10) Klauzula wypłaty zaliczki
11) Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
12) Klauzula przepięciowa: limit odpowiedzialności na 1 i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000 zł
13) Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży: limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 20.000 zł
14) Klauzula wysokości odszkodowania dla gotowych do wysyłki
wyrobów własnych
15) Klauzula
automatycznego
pokrycia
konsumpcji
sumy
ubezpieczenia: Limit dla automatycznego odtworzenia:
Kradzież z włamaniem i rabunek: 1.000.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
Dewastacja/wandalizm: 500.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia
Szyby od stłuczenia: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Ryzyko przepięcia: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
16) Klauzula 72 godzin
17) Klauzula wynagrodzenia ekspertów: limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia: 50.000 zł
18) Klauzula przeniesienia mienia
19) Klauzula składowania mienia
20) Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia: limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000 zł
21) Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
22) Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych: limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 500.000 zł
Dla lokalizacji w Wałbrzychu, Ożarowie oraz Niecew 68 dodatkowo ma
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zastosowanie:
Klauzula dodatkowych kosztów działalności: limit na jedno i
wszystkie zdarzenia 1.000.000 zł
2) Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od
stłuczenia: limit odpowiedzialności dla szyb i innych przedmiotów
szklanych: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
1)

Ochroną ubezpieczeniową objęte zostały napowietrzne linie przesyłowe
energii elektrycznej oraz zbiorniki podziemne.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody kradzieżowe środków
obrotowych, mienia osób trzecich oraz wyposażenia znajdujących się na
placu firmy wskutek kradzieży zwykłej: limit odpowiedzialności: 10.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Franszyza redukcyjna dla:
Ryzyka pożaru, wybuchu: 5% wartości szkody nie mniej niż
25.000 zł
Pozostałych ryzyk: 1.500 zł na każde zdarzenie
Dla hali namiotowej dla ryzyka pożaru, wybuchu, huraganu,
gradu, śniegu/lodu, deszczu nawalnego: 5% nie mniej niż 15.000
zł
Franszyza integralna: zniesiona

Źródło: Emitent

22.7. Umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych oraz umowy o przeniesienie praw własności
(przewłaszczenia)
Tabela 99: Umowy o ustanowienie zastawów rejestrowych oraz umowy o przeniesienie praw własności
Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

Strony Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi

Do dnia ważnego,
skutecznego i
bezwarunkowego
spłacenia lub
zaspokojenia w
całości
wierzytelności z
tytułu emisji
Obligacji

W skład Zbioru Rzeczy wchodzą rzeczy ruchome, stanowiące
całość gospodarczą, będące rzeczowymi aktywami trwałymi,
związanymi z działalnością Przedsiębiorstwa, w skład którego
wchodzą urządzenia i wyposażenie, maszyny i urządzenia
techniczne oraz środki transportu wewnętrznego, znajdujące się w
Oddziale Zastawcy w Ożarowie, w Zakładzie Produkcji Paliw
Alternatywnych. Ponadto zastaw rejestrowy na przyszłych
elementach zbioru staje się skuteczny z chwilą ich nabycia.
Strony ustaliły, że w oparciu o wycenę z dnia 5 marca 2011 roku
wartość Zbioru Rzeczy, będących przedmiotem zastawu wynosi,
na dzień zawarcia umowy, 33.830.000,00 zł (słownie: trzydzieści
trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych) i znajduje się on
w miejscowości Karsy, ul. Karsy 78 w gminie Ożarów w Oddziale
Zastawcy w Ożarowie – Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych.
Zbiór Rzeczy, na czas trwania zastawu, pozostanie w posiadaniu
zastawcy i jest on również zobowiązany do ponoszenia wszelkich
kosztów związanych z tym zbiorem i utrzymania go w dobrym
stanie.
Zastawca zobowiązał się do złożenia wniosku o wpis zastawu
rejestrowego do właściwego Rejestru w terminie 5 dni od daty
zawarcia Umowy i jednocześnie oświadczył, że nie cofnie tego
wniosku i podejmie wszelkie czynności, mające na celu skuteczną
rejestrację zastawu.
Zastaw jest ustanowiony z dniem wpisu do Rejestru Zastawów na
okres od dnia przydziału Obligacji, wyemitowanych na podstawie
Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Zastawcy z dnia 21
stycznia 2011 w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji
oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie
obrotu, zmienioną Uchwałą nr 8 Zwyczajnego Zgromadzenia
Zastawcy z dnia 13 czerwca 2011 roku do dnia ważnego,
skutecznego i bezwarunkowego spłacenia lub zaspokojenia w
całości wierzytelności z tytułu emisji Obligacji. Na czas trwania
zabezpieczenia nie ma wpływu częściowa spłata, zwiększenie,
odnowienie wierzytelności oraz przeniesienie przez Administratora
Zastawu jakichkolwiek praw lub roszczeń z Umowy na osobę
trzecią.
Zastawca zobowiązał się do zaniechania sprzedaży, przenoszenia
lub rozporządzania w inny sposób Zbiorem Rzeczy, a także
ustanawiania, rozszerzania, zezwalania na ustanowienie lub
utrzymanie jakichkolwiek Zabezpieczeń na Zbiorze Rzeczy bez

Nieodwołalny i bezwarunkowy
zastaw rejestrowy na
określonym w Umowie
Zbiorze Rzeczy na rzecz
Administratora Zastawu w
celu zabezpieczenia spłaty
wierzytelności do najwyższej
sumy zabezpieczenia,
wynoszącej 33.830.000,00 zł.

1.

9 sierpnia
2011
/-/

- Mo-BRUK S.A. jako
Zastawca
- Łuczyński i
Wspólnicy spółka
komandytowa jako
Administrator
Zastawu

W skład Zbioru Rzeczy
wchodzą rzeczy ruchome,
stanowiące całość
gospodarczą, będące
rzeczowymi aktywami
trwałymi, związanymi z
działalnością
Przedsiębiorstwa, w skład
którego wchodzą urządzenia i
wyposażenie, maszyny i
urządzenia techniczne oraz
środki transportu
wewnętrznego, znajdujące się
w Oddziale Zastawcy w
Ożarowie, w Zakładzie
Produkcji Paliw
Alternatywnych. Ponadto
zastaw rejestrowy na
przyszłych elementach zbioru
staje się skuteczny z chwilą
ich nabycia.
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Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

Strony Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi

-

-

-

-

-

2.

3 czerwca
2011
/ 001/07/83 /

- Małopolski Bank
Spółdzielczy w
Wieliczce jako
Zastawnik
- Mo – BRUK S.A.
jako Zastawca

Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci kruszarki
szczękowej marki BB 100T/1,
rok produkcji 2007, o wartości
912.059,00 zł.

zgody Administratora Zastawu, wyrażonej w formie pisemnej.
Zastawca posiada uprawnienie do korzystania ze Zbioru Rzeczy w
zakresie prowadzenia normalnej działalności gospodarczej i jest
zobowiązany do uiszczania danin publicznoprawnych w sposób
terminowy. Wyjątkiem, w którym to uprawnienie jest wyłączone
jest sprawowanie zarządu przez Zarządcę w przypadków
zaspokojenia z dochodów netto przedsiębiorstwa.
Strony sformułowały następujące zasady dochodzenia
zaspokojenia z przedmiotu zastawu rejestrowego:
Administrator Zastawu może dochodzić zaspokojenia z przedmiotu
zastawu w przypadku, gdy upłynie bezskutecznie termin, w którym
zastawca będzie zobowiązany do wykupu Obligacji, gdy
Administrator doręczy Zastawcy zawiadomienie o skorzystaniu z
zabezpieczenia ustanowionego na podstawie Umowy LUB gdy
Administrator Zastawu doręczy zastawcy pisemną zgodę
Obligatariuszy, posiadających łącznie 51% obligacji w przypadku
zaspokojenia wierzytelności z dochodów przedsiębiorstwa.
Administrator Zastawu może przejąć jego przedmiot na własność
w trybie art. 22 ust. 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku. Termin wykonania
zobowiązania to w przedmiotowym przypadku termin, w którym
Zastawca powinien dokonać wykupu Obligacji lub wypłacić odsetki
zgodnie z Warunkami Emisji lub przepisami prawa. Wartość
rynkowa, po której Zbiór Rzeczy może zostać przejęty na
własność określona będzie według jego stan i cen rynkowych z
dnia złożenia oświadczenia o przejęciu na własność i zostanie
ustalona przez rzeczoznawcę.
Zaspokojenie z przedmiotu zastawu może nastąpić również przez
sprzedaż Zbioru Rzeczy w trybie przetargu publicznego, zgodnie z
art. 24 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia
6 grudnia 1996 roku.
Zaspokojenie z przedmiotu zastawu może nastąpić ponadto z
dochodów netto przedsiębiorstwa, przy czym warunkiem
zrealizowania tego sposobu zaspokojenia jest uzyskanie przez
Administratora Zastawu uprzedniej zgody Obligatariuszy
posiadających łącznie 51% Obligacji. Zaspokojenie odbywa się w
trybie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku. Zarząd przedsiębiorstwa
zostanie obrany przez Administratora Zastawu za zgodą
Zastawcy, chyba że zastawca spełnia warunki gwarantujące
profesjonalne prowadzenie przedsiębiorstwa, enumeratywnie
wskazane w Umowie. W takim przypadku Zarządca nie musi
wyrażać zgody. Ponadto Zastawca będzie zobowiązany zawrzeć z
Zarządcą umowę o sprawowanie zarządu nad przedsiębiorstwem
o formie i treści wskazanej w załączniku do przedmiotowej umowy.
Zarządcą, za zgodą Zastawcy, może być sam Administrator
Zastawu.
Strony ustaliły, że kwoty otrzymane od Administratora Zastawu w
wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia,
będą zaliczane na poczet zabezpieczonych wierzytelności i
przekazane Obligatariuszom proporcjonalnie do stosunku
wysokości niespłaconej wierzytelności danego Obligatariusza do
łącznej wysokości niespłaconych wierzytelności wszystkich
Obligatariuszy. W przypadku wystąpienia nadwyżki Administrator
Zastawu przekażę odpowiednia sumę nadwyżki na rachunek
bankowy Zastawcy.
Strony ponadto wyłączyły możliwość cedowania przez Zastawcę
praw lub obowiązków, wynikających z przedmiotowej umowy bez
uprzedniej zgody Administratora Zastawu, wyrażonej na piśmie.
Do umowy załączono Załącznik nr 1 stanowiący wzór umowy
zarządu z ewentualnym Zarządcą.
Zastawca oświadczył o przysługującym mu prawie własności do
przedmiotu zastawu oraz braku obciążeń. Zobowiązał się ponadto
do utrzymania przedmiotu zastawu w należytym stanie, a także do
dbania o przedmioty zastawów, aby nie uległy pogorszeniu w
stopniu wyższym niż wynika to z faktu ich zwykłego używania.
Ponosi on również koszty utrzymania pojazdów.
Strony wyłączyły uprawnienie Zastawcy do zbycia lub obciążenia
przedmiotu zastawów w trakcie trwania zabezpieczenia. W
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Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

Strony Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi
przypadku uchybienia temu obowiązkowi Zastawnik będzie mógł
żądać natychmiastowego zaspokojenia z przedmiotu zastawów.
Zastawca zobowiązał się do dokonania następujących czynności:
dokonania cesji praw z tytułu umowy ubezpieczenia
przedmiotu zastawów w zakresie ubezpieczenia OC/AC/NW;
zawiadomienia właściwego zakładu ubezpieczeń o
przedmiotowej cesji;
a następnie do okresowego opłacania składek w czasie trwania
zabezpieczenia.
W przypadku uchybienia przez Zastawcę obowiązkowi spłaty
długu w całości lub w części, Strony ustaliły następujące sposoby
zaspokojenia wierzyciela:
w trybie przepisie o postępowaniu egzekucyjnego;
przez przejęcie przedmiotu zastawów na własność;
przez sprzedaż pojazdów w drodze sprzedaży przetargu
publicznego, przeprowadzonego przez komornika lub notariusza.
Przejęcie natomiast przez Zastawnika na własność przedmiotu
zastawu następuje z chwilą złożenia przez niego oświadczenia o
przejęciu przedmiotu zastawów na własność. Wierzytelność
zabezpieczona zastawem ulega zaspokojeniu do wysokości
wartości przedmiotu zastawu rejestrowego przejętego na własność
przez Zastawnika lub do wysokości ceny uzyskanej z jego
sprzedaży. W przypadku, gdy wartość przejętego przedmiotu
zastawu rejestrowego, bądź cena uzyskana z jego sprzedaży
będzie niższa od kwoty niespłaconego długu, Zastawnik dochodzi
zapłaty różnicy od dłużnika i innych osób zobowiązanych.
Zastawca zobowiązał się poinformować Zastawnika o wszczęciu
przez osobę trzecią egzekucji z całego majątku Zastawcy, w tym z
przedmiotu zastawu.
Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame
postanowienia.

3.

4.

5.

Zastaw rejestrowy na
pojeździe mechanicznym –
cysternie naczepie Stokota, nr
rejestracyjny KNS 61R7 o
wartości 583.738,90 zł, na
rzecz Banku, w celu
zabezpieczenia spłaty przez
Emitenta wierzytelności,
obejmującej kredyt
inwestycyjny nr 002/08/64 w
wysokości 7.553.000,00 zł.

27 marca
2009
/ 7/2009 /

15 lipca 2008
/ 18/2008 /

15 kwietnia
2008
/ 3/2008 /

- Krakowski Bank
Spółdzielczy z
siedzibą w
Krakowie jako
Zastawnik
- Mo-BRUK J.
Mokrzycki Sp. k.
(obecnie: Mo –
BRUK S.A.) jako
Zastawca

Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci naczepy
BENALU JUMBOLINER
V34CBW04 o numerze
rejestracyjnym KNS01R3 z
roku 2008 o ogólnej wartości
190.086,88 zł netto, ustalonej
na podstawie faktury VAT z
dnia 7 lipca 2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Zastaw rejestrowy na
pojeździe mechanicznym –
naczepie „CMT”NSP-24 SEMI
z ruchomą podłogą, nr
rejestracyjny KNS 9RIO o
wartości 200.880,10 zł na
rzecz Banku, w celu
zabezpieczenia spłaty przez
Emitenta wierzytelności,

Zastawca oświadczył o przysługującym mu prawie własności do
przedmiotu zastawów oraz braku obciążeń.
Ponadto Umowa stanowi, iż jest odpowiedzialny za zachowanie
zastawionej rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym
zaspokojenie z niej roszczeń Zastawnika oraz powinien dbać o
zachowanie go w stanie nie gorszym niż wynikający z
prawidłowego używania.
Zastawca zobowiązał się umożliwić Zastawnikowi, na jego
żądanie, zbadanie stanu przedmiotu zastawu rejestrowego, pod
rygorem wypowiedzenia Umowy o kredyt inwestycyjny.
Zastawca zobowiązał się do dokonania następujących czynności:

-

- dokonania cesji praw z polis ubezpieczeniowych na rzecz
Zastawnika
- zawiadomienia właściwego zakładu ubezpieczeń o
przedmiotowej cesji;
a następnie do okresowego opłacania składek w czasie trwania
zabezpieczenia.
W przypadku uchybienia przez Zastawcę obowiązkowi spłaty
długu w całości lub w części, Strony ustaliły następujące sposoby
zaspokojenia wierzyciela:
w trybie przepisie o postępowaniu egzekucyjnego;
przez przejęcie przedmiotu zastawu na własność;
przez sprzedaż przedmiotu w drodze sprzedaży przetargu
publicznego, przeprowadzonego przez komornika lub notariusza.
O wyborze sposobu zaspokojenia Zastawnik musi poinformować
Zastawcę na piśmie. Zastawca zobowiązuje się przenieść
posiadanie pojazdów w przypadku ziszczenia się przesłanek
zaspokojenia. Przejęcie natomiast przez Zastawnika na własność
przedmiotu zastawów następuje z chwilą złożenia przez niego
oświadczenia o przejęciu przedmiotu zastawów na własność.
Strony ustaliły ponadto sposób ustalenia wartości pojazdów na
podstawie ceny rynkowej z dnia ich przejęcia na własność.
Zastawnik zostanie zaspokojony z przedmiotu zastawów do
wysokości istniejącej wierzytelności, powstałą zaś nadwyżkę
zobowiązuje się przekazać na rachunek bankowy Zastawcy.
Zastawca zobowiązał się poinformować Zastawnika o wszczęciu
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Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

Strony Umowy

Przedmiot Umowy
obejmującej kredyt
inwestycyjny nr 002/08/64 w
wysokości 7.553.000,00 zł.

6.

7.

Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
mieszalnika WAH6000 o
numerze seryjnym
WWAJI7183 z roku 2008 o
ogólnej wartości 374.448,10 zł
netto, ustalonej na podstawie
faktury VAT z dnia 14 sierpnia
2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
analizatora zawartości rtęci nr
MA-2, o numerze fabrycznym
08480731 z roku 2008 o
ogólnej wartości 73.000,00 zł
netto, ustalonej na podstawie
faktury VAT z dnia 12 sierpnia
2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.

20 sierpnia
2008
/ 22/2008 /

20 sierpnia
2008
/ 21/2008 /

8.

20 sierpnia
2008
/ 20/2008 /

9.

20 sierpnia
2008
/ 19/2008 /

10.

15 lipca 2008
/ 17/2008 /

- Krakowski Bank
Spółdzielczy z
siedzibą w
Krakowie jako
Zastawnik
- Mo-BRUK J.
Mokrzycki Sp. k.
(obecnie: Mo –
BRUK S.A.) jako
Zastawca

Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
laboratoryjnego młynka
wibracyjnego z misą stalową o
pojemności 250 ml, o
numerze fabrycznym 08/07/13
z roku 2008 o ogólnej wartości
14.000,00 zł netto (słownie:
czternaście tysięcy złotych),
ustalonej na podstawie faktury
VAT z dnia 12 sierpnia 2008
roku, celem zabezpieczenia
kredytu inwestycyjnego nr
002/08/64 z dnia 14 kwietnia
2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
kompletnej linii
technologicznej do produkcji
posadzki hydraulicznej o nr
serii OS07158 z roku 2008 o
ogólnej wartości 3.422.223,00
zł netto, ustalonej na
podstawie faktury VAT z dnia
5 sierpnia 2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
przesiewacza mobilnego
kruszyw mineralnych Metso
348, nr seryjny R2231367 z
roku 2008 o ogólnej wartości
428.787,20 zł netto, ustalonej
na podstawie faktury VAT z
dnia 11 lipca 2008 roku,
celem zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi
egzekucji z przedmiotu zastawów (również w ramach egzekucji z
majątku przedsiębiorstwa) przez osoby trzecie.

Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame
postanowienia.
Zastawca oświadczył o przysługującym mu prawie własności do
przedmiotu zastawów oraz braku obciążeń. Zobowiązał się
ponadto do utrzymania przedmiotu zastawów w należytym stanie,
a także do dbania o przedmioty zastawów, aby nie uległy
pogorszeniu w stopniu wyższym niż wynika to z faktu ich zwykłego
używania. Ponosi on również koszty utrzymania urządzeń.
Ponadto, Strony oddały przedmiot zastawów do dyspozycji
Zastawcy.
Zastawca zobowiązuje się ponadto do odpowiedniego oznaczenia
przedmiotu zastawów jak obciążonego prawem Zastawnika oraz
do umożliwienia mu zbadania urządzeń, będących przedmiotem
zastawów.
Zastawca zobowiązał się do dokonania następujących czynności
w przeciągu 7 dni od chwili podpisania umowy:
- dokonania cesji praw z tytułu umowy ubezpieczenia przedmiotu
zastawów w zakresie ubezpieczenia OC/AC/NW;
- zawiadomienia właściwego zakładu ubezpieczeń o przedmiotowej
cesji;
a następnie do okresowego opłacania składek w czasie trwania
zabezpieczenia.
W przypadku uchybienia przez Zastawcę obowiązkowi spłaty
długu w całości lub w części, Strony ustaliły następujące sposoby
zaspokojenia wierzyciela:
w trybie przepisie o postępowaniu egzekucyjnego;
przez przejęcie przedmiotu zastawów na własność;
przez sprzedaż pojazdów w drodze sprzedaży przetargu
publicznego, przeprowadzonego przez komornika lub notariusza.
O wyborze sposobu zaspokojenia Zastawnik musi poinformować
Zastawcę na piśmie. Zastawca zobowiązuje się przenieść
posiadanie urządzeń w przypadku ziszczenia się przesłanek
zaspokojenia. Przejęcie natomiast przez Zastawnika na własność
przedmiotu zastawów następuje z chwilą złożenia przez niego
oświadczenia o przejęciu przedmiotu zastawów na własność.
Strony ustaliły ponadto sposób ustalenia wartości urządzeń na
podstawie ustalonej przez rzeczoznawcę ceny rynkowej z dnia ich
przejęcia na własność. Zastawnik zostanie zaspokojony z
przedmiotu zastawów do wysokości istniejącej wierzytelności,
powstałą zaś nadwyżkę zobowiązuje się przekazać na rachunek
bankowy Zastawcy.
Zastawca zobowiązał się poinformować Zastawnika o wszczęciu
egzekucji z przedmiotu zastawów (również w ramach egzekucji z
majątku przedsiębiorstwa) przez osoby trzecie.
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Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

11.

9 lipca 2008
/ 16/2008 /

12.

9 lipca 2008
/ 15/2008 /

1 lipca 2008
13.
/14/2008 /

14.

15 maja 2008
/ 13/2008 /

15.

15 kwietnia
2008
/ 10/2008 /

16.

15 kwietnia
2008
/ 9/2008 /

Strony Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
ustanowienia
Zastawu

Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci ładowarki
LW6406 o numerze
fabrycznym 1660080206 z
roku 2008 o ogólnej wartości
390.000,00 zł netto, ustalonej
na podstawie faktury VAT z
dnia 30 czerwca 2008 roku,
celem zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci ładowarki
LW6406 o numerze
fabrycznym 1660070234 z
roku 2008 o ogólnej wartości
390.000,00 zł netto, ustalonej
na podstawie faktury VAT z
dnia 30 czerwca 2008 roku,
celem zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci kruszarki
szczękowej typu BB 100T/1 nr
maszyny 806-426/2008 z roku
2008 o ogólnej wartości
238.000,00 euro netto,
ustalonej na podstawie
rachunku z dnia 24 czerwca
2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
mieszalnika WAH8000 o
numerze seryjnym
WWAJ08387 z roku 2008 o
ogólnej wartości 431.991,00 zł
netto, ustalonej na podstawie
faktury VAT z dnia 15 maja
2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci wózka
widłowego marki CPCD35NRW6B, nr podwozia
070823975 z roku 2007 o
ogólnej wartości 77.000,00 zł
netto, ustalonej na podstawie
faktury VAT z dnia 19 grudnia
2007 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci wózka
widłowego marki CPCD35NRW6B, nr podwozia
070822630 z roku 2007 o
ogólnej wartości 77.000,00 zł
netto, ustalonej na podstawie
faktury VAT z dnia 19 grudnia
2007 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
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Uwagi

Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

17.

15 kwietnia
2008
/ 8/2008 /

18.

15 kwietnia
2008
/ 7/2008 /

19.

15 kwietnia
2008
/ 6/2008 /

20.

15 kwietnia
2008
/ 5/2008 /

21.

15 kwietnia
2008
/ 4/2008 /

22.

31 stycznia
2008
/14/2008/NS/

Strony Umowy

Przedmiot Umowy

- Bank Gospodarki
Żywnościowej S.A.
z siedzibą w
Warszawie jako
Zastawnik
- Józef Mokrzycki,

dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
przenośnika zasypowowznoszącego, typu 1900 PTL
204, nr fabryczny 181/08 z
roku 2008 o ogólnej wartości
164.002,50 zł netto, ustalonej
na podstawie faktur VAT z
dnia 15 stycznia 2008 roku,
18 lutego 2008 roku oraz 22
lutego 2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci
kalorymetra typu KL-12MN, nr
fabryczny 181/08 z roku 2007
o ogólnej wartości 19.900,00
zł netto, ustalone na
podstawie faktury VAT z dnia
31 grudnia 2007 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastaw rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci pompy
wyporowej Vogelsang, typu
VX136-70Q C45 HiFlo, nr
fabryczny BJA.3118.2130 z
roku 2007 o ogólnej wartości
22.330,19 zł netto, ustalonej
na podstawie faktury VAT z
dnia 25 lutego 2008 roku,
celem zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
Zastawu rejestrowy na rzeczy
ruchomej w postaci zbiornika
paliwowego V 50 m2
dwupłaszczowy
dwukomorowy z pełnym
osprzętem izolowany z roku
2007 o ogólnej wartości
43.606,56 zł netto, ustalonej
na podstawie faktury VAT z
dnia 2 stycznia 2008 roku,
celem zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku.
zastawu rejestrowego na
rzeczy ruchomej w postaci
Silosu 80T z osprzętem, typu
SILO1SSSS03545, nr
fabryczny UFC33066 o
ogólnej wartości 60.254,75 zł
netto, ustalonej na podstawie
faktury VAT z dnia 18 stycznia
2008 roku, celem
zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego nr 002/08/64 z
dnia 14 kwietnia 2008 roku
Zastaw rejestrowy na
określonym w Umowie
Zbiorze Rzeczy na rzecz
Banku w celu zabezpieczenia
spłaty przez Emitenta
wierzytelności, obejmującej

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi

Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame
postanowienia.
Strony ustaliły, że w oparciu o faktury z dnia zakupu, na dzień 31
grudnia 2007 roku wartość Zbioru Rzeczy, będących przedmiotem
zastawu, wynosi 6.748.000,00 zł i celem obliczenia aktualnej
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Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

Strony Umowy
prowadzący
działalność
gospodarczą pod
firmą: „MO-BRUK”
Mokrzycki Józef
(obecnie: Mo –
BRUK S.A.) jako
Zastawca

Przedmiot Umowy

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi

kredyt nr
U/004846943/0003/2007/3300
w wysokości 5.000.000,00 zł,
do najwyższej sumy
zabezpieczenia, wynoszącej
7.500.000,00 zł.
W skład zbioru rzeczy
wchodzą następujące
maszyny i urządzenia:
1) linia technologiczna
LINDNER do recyklingu
odpadów – której
poszczególne części
opisano w załączniku nr 1
do niniejszej umowy;
2) waga samochodowa typu
MARS;
3) 2 wózki widłowe
CPQD35N-RW11A;
4) 2 ładowarki typu ZL50G.

wartości Zbioru Rzeczy corocznie kwota ta będzie obniżana o
stopień zużycia przedmiotu zastawu.

-




-

-

-

-

-

Ponadto wskazano, że przedmiot zastawu znajduje się w
miejscowości Karsy, ul. Karsy 78 w gminie Ożarów w Oddziale
Zastawcy w Ożarowie – Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych.
Zbiór Rzeczy, na czas trwania zastawu, pozostanie w posiadaniu
Zastawcy, który będzie również zobowiązany do ponoszenia
kosztów przechowania Zbioru Rzeczy.
Zastawca zobowiązał się do niezbywania i nieobciążania Zbioru
Rzeczy przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego. Jednakże w
razie uchybienia temu obowiązkowi Bank może żądać
natychmiastowego zaspokojenia z przedmiotu zastawu. Ponadto
Emitent musi oznaczyć przedmiot zastawu jak obciążony prawem
na rzecz Banku, umożliwić Bankowi zbadanie stanu przedmiotu
zastawu, a także zachować przedmiot zastawu w stanie
niepogorszonym, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia i
używać go zgodnie z przeznaczeniem.
Zastawca oświadczył, że przedmiot zastawu zostanie
ubezpieczony od wszelkich ryzyk do pełnej wartości przedmiotu
zastawu. Ponadto na Zastawcy ciąży obowiązek dokonania cesji
praw z umowy ubezpieczenia na Bank, poinformowania o
powstaniu szkody objętej ubezpieczeniem oraz obowiązek
kontynuowania ubezpieczenia przez okres trwania zabezpieczenia
i terminowanego opłacania składek.
Strony ustaliły, że zastaw ma charakter akcesoryjny wobec
wierzytelności, którą zabezpiecza.
Strony ustaliły ponadto następujące zasady zaspokojenia Banku z
przedmiotu zastawu:
Bank jest uprawniony do dokonania wyboru sposobu
zaspokojenia, w przypadku niewywiązania się zastawcy z
zobowiązań, wynikających ze wskazanej powyżej umowy kredytu,
spośród następujących:
w trybie postępowania egzekucyjnego;
przez przejęcie przedmiotu na własność;
przez sprzedaż przedmiotu zastawu w drodze przetargu
publicznego przez komornika lub notariusza.
Przed podjęciem czynności, mających na celu zaspokojenie z
przedmiotu zastawu, Bank zawiadomi na piśmie Zastawce o takim
zamiarze.
Zastawca po otrzymaniu pisma wyda przedmiot zastawu wraz z
dotyczącymi go dokumentami.
W przypadku przejęcia przedmiotu zastawu na własność Bank
będzie zobowiązany złożyć Zastawcy stosowne oświadczenie na
piśmie i przesłać je Zastawcy listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
Przejęcie Zbioru Rzeczy na własność spowoduje wygaśnięcie
wierzytelności do wysokości różnicy między wysokością
wierzytelności, a wartością przedmiotu zastawu, która zostanie
oznaczona przez biegłego rewidenta, po odliczeniu kosztów
związanych z przechowaniem Zbioru Rzeczy.
W przypadku sprzedaży Zbioru Rzeczy w drodze przetargu
publicznego Bank zaliczy uzyskaną cenę na poczet poniesionych
kosztów, związanych z przechowaniem, wyceną i sprzedażą
przedmiotu zastawu. Pozostałą kwotę Bank w pierwszej kolejności
zaliczy na poczet odsetek wymagalnych, a następnie kwoty
wierzytelności głównej.
Jeśli kwota uzyskana z postępowania, mającego na celu
zaspokojenie wierzytelności z przedmiotu zastawu, jest wyższa niż
kwota kosztów, odsetek i wierzytelności głównej, Bank prześle
nadwyżkę na rachunek bankowy Zastawcy.
Ponadto, w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego
z przedmiotu zastawu, Zastawca złożył oświadczenie o
dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 7.500.000,00
(słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych) z przedmiotu
zastawu, a także w przypadku innych sposobów zaspokojenia o
dobrowolnej egzekucji wydania przedmiotu zastawu, w drodze
wydania bankowego tytułu egzekucyjnego, który będzie mógł
zostać opatrzony klauzulą wykonalności do dnia 31 grudnia 2012
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Lp.

Data Umowy
/ Nr Umowy

Strony Umowy

Przedmiot Umowy

Okres
ustanowienia
Zastawu

Uwagi
roku.

23.

24.

25.

Przeniesienie przez
Przewłaszczającego na Bank
prawa własności rzeczy
ruchomej w postaci mobilnego
przesiewacza typu ST348 o
wartości netto 121.000,00 zł,
na zabezpieczenie roszczeń
Banku, wynikających z umowy
kredytu inwestycyjnego nr
001/07/083 w postaci sumy
kredytowej w wysokości
2.500.000,00 zł, prowizji,
odsetek i innych należności
określonych w umowie
kredytowej.

29 czerwca
2007
/-/

29 czerwca
2007
/-/

29 czerwca
2007
/-/

Bank Spółdzielczy w
Wieliczce, działającym
na podstawie umowy
konsorcjum
bankowego w imieniu i
na rzecz Banku
Spółdzielczego w
Krzeszowicach
Józef Mokrzycki,
prowadzący
działalność
gospodarczą pod firmą:
„MO-BRUK” Mokrzycki
Józef (obecnie: Mo –
BRUK S.A. jako
Przewłaszczający

Przeniesienie przez
Przewłaszczającego na Bank
prawa własności rzeczy
ruchomej w postaci:
1) spycharki gąsiennicowej
SD16 o wartości netto
340.000,00 zł,
2) spycharki gąsiennicowej
SD16 o wartości netto
340.00,00 zł,
3) ładowarki ZL50G o
wartości netto 299.000,00
zł,
4) walca drogowego
gładkiego XS120 o
wartości netto 200.000,00
zł,
5) walca drogowego
okołkowanego XS 120PD
o wartości netto
220.000,00 zł
na zabezpieczenie roszczeń
Banku, wynikających z umowy
kredytu inwestycyjnego nr
001/07/083 w postaci sumy
kredytowej w wysokości
2.500.000,00 zł, prowizji,
odsetek i innych należności
określonych w umowie
kredytowej.
Przeniesienie przez
Przewłaszczającego na Bank
prawa własności rzeczy
ruchomej w postaci kruszarki
szczękowej typu BB 100T/1 o
wartości netto 238.000,00
EURO (896.260,40 zł netto),
na zabezpieczenie roszczeń
Banku, wynikających z umowy
kredytu inwestycyjnego nr
001/07/083 w postaci sumy
kredytowej w wysokości
2.500.000,00 zł, prowizji,
odsetek i innych należności
określonych w umowie
kredytowej.

Wszystkie z wymienionych umów zawierają tożsame
postanowienia.
Strony postanowiły, że w przypadku terminowego zaspokojenia
roszczeń Banku nastąpi zwrotne przeniesienie prawa własności
bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Jednakże
przedmioty niniejszych umów pozostają we władaniu
Przewłaszczającego na podstawie jednocześnie zawartych umów
użyczenia, polegających na przekazaniu przewłaszczającemu
przedmiotów niniejszych umów do bezpłatnego używania do chwili
całkowitej spłaty wskazanych powyżej wierzytelności lub do
momentu otrzymania przez Przewłaszczającego pisma od Banku,
w którym Bank zażąda zwrotu rzeczy w przypadku
niezrealizowania wskazanych wierzytelności. Używanie rzeczy
musi odpowiadać ich właściwościom i przeznaczeniu.
Przewłaszczający zachowuje również prawo do pobierania
pożytków cywilnych i prawnych, a także jest zobowiązany do
zachowania rzeczy w należytym stanie, umożliwiającym
zaspokojenie z nich roszczeń Banku, przede wszystkim w zakresie
nie korzystania z rzeczy w sposób umożliwiający utratę ich
wartości ponad normalne zużycie eksploatacyjne.
Ponadto Przewłaszczający nie może, bez zgody Banku, oddać
rzeczy używanych osobie trzeciej do używania ani jej sprzedać.
Ponosi on również daniny publicznoprawne i koszty amortyzacji
rzeczy, a także jest zobowiązany do oznaczenia rzeczy w sposób
umożliwiający identyfikacje jej właściciela.
Bank zobowiązał się do zwrotnego przeniesienia prawa własności
rzeczy w przypadku całkowitego zaspokojenia jego wierzytelności.
Na przewłaszczającym ciąży również obowiązek ubezpieczenia
rzeczy, w przypadku wygaśnięcia aktualnych polis
ubezpieczeniowych.
W przypadku niezrealizowania we właściwym terminie
obowiązków Przewłaszczającego, wynikających z umowy
kredytowej nr 001/07/83 z dnia 29 czerwca 2007 roku Bank jest
uprawniony alternatywnie do zbycia, wynajęcia lub
wydzierżawienia przewłaszczonych rzeczy według Jego wyboru w
drodze przetargu publicznego lub komisu, zaliczając cenę lub
czynsz na poczet należności Przewłaszczającego albo zatrzymać
rzeczy na własność, zaliczając ich wartość, ustaloną przez
biegłego rzeczoznawcę na poczet należności Przewłaszczającego.
W dniu 29 czerwca 2007 roku Przewłaszczający złożył trzy
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji wydania
rzeczy, będących przedmiotem powyższych umów.

Źródło: Emitent

22.8. Umowy najmu, dzierżawy i przeniesienia prawa użytkowania wieczystego
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22.8.1.Umowa najmu z dnia 26 kwietnia 2010 roku
Strony Umowy
- Grupa Ożarów Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Wynajmujący)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Najemca,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Wynajmujący oddał w najem a Najemca przyjął w najem część działki gruntu położonej w Karsach (obręb 13) gmina Ożarów
woj. Świętokrzyskiego, o numerze ewidencyjnym 1112/3, opisanej w Księdze Wieczystej nr KI1S/00062962 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 2,614 ha. Działka jest obciążona
służebnością gruntową drogi koniecznej, przysługującą każdorazowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu
sąsiedniego gruntu (aktualnie jest nim Najemca).
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, że Najemca jest uprawniony do korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie w celu realizacji inwestycji z
przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu energii cieplnej, podsuszaniu i magazynowaniu
paliw zastępczych oraz surowców odpadowych przydatnych do ich produkcji oraz polegającej na produkcji paliw
zastępczych.
Umowa stanowi, że w chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Najemca będzie zobowiązany do:
- przywrócenia gruntu stanowiącego przedmiot najmu do stanu sprzed rozpoczęcia obowiązywania niniejszej Umowy, w
terminie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, w szczególności poprzez wyburzenie
wzniesionych budynków i budowli jak również usunięcia odpadów oraz dokonania rekultywacji gruntu,
- zwrotu Wynajmującemu – w terminie 30 dni od daty otrzymania udokumentowanego wezwania od Wynajmującego –
wszelkich kosztów rekultywacji terenu, jeżeli na podstawie odpowiedniej decyzji administracyjnej lub orzeczenia
sądowego na Wynajmującym będzie ciążył obowiązek dokonania rekultywacji terenu.
Wynajmujący może zwolnić Najemcę od obowiązku wyburzenia budynków i budowli w całości lub w części, przekazując
Najemcy odpowiednie oświadczenie, co najmniej na 14 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy, przy czym w taki
wypadku Wynajmującemu będzie przysługiwało prawo odkupienia wszystkich lub części nakładów Najemcy, po cenie
rynkowej, z zastrzeżeniem postanowienia zgodnie z którym po zakończeniu obowiązywania Umowy, Najemcy przysługuje
prawo do odłączenia wszystkich nakładów, dających się odłączyć bez uszczerbku dla przedmiotu najmu, jednakże Najemcy
nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dokonanie nakładów na przedmiocie najmu – dotyczy to zarówno nakładów
odłączonych przez Najemcę po zakończeniu okresu obowiązywania umowy jak i nakładów pozostawionych na przedmiocie
najmu (brak roszczenia Najemcy o wynagrodzenie za pozostawione nakłady, gdy Wynajmujący nie zamierza skorzystać z
prawa ich odkupienia po cenie rynkowej), z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie obowiązywania Umowy (maks. do końca 2029
roku) Wynajmujący w sposób sprzeczny z prawem lub niezgodnie z postanowieniami Umowy dokona rozwiązania Umowy,
bądź też w tym okresie Najemca dokona skutecznego odstąpienia od Umowy z przyczyn obciążających Wynajmującego,
Wynajmujący obowiązany będzie zwrócić Najemcy poniesione przez niego nakłady na zaprojektowanie, budowę i
uruchomienie obiektów i instalacji posadowionych na wynajętym terenie według ich wartości odtworzeniowej, poda
warunkiem, że nakłady te są związane z inwestycją lub zostały wniesione za zgodą Wynajmującego, przy czym wyłączona
jest odpowiedzialność za utracone zyski Najemcy.
Prawo wyboru co do odłączenia nakładów dających się odłączyć od przedmiotu najmu bez naruszenia jego substancji – z
jednoczesnym wyburzeniem budynków i budowli posadowionych na przedmiocie najmu – bądź co do skorzystania z oferty
Wynajmującego co do odkupienia nakładów po cenie rynkowej, przysługiwać będzie Najemcy. Z tytułu najmu Najemca płaci
czynsz w wysokości 2.113,00 zł miesięcznie, płatny z góry. Czynsz nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu najmu
(Wynajmujący nie jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu najmu). Najemcy nie przysługują roszczenia
odszkodowawcze wobec Wynajmującego za szkody w ruchomościach i nakładach wniesionych na przedmiot najmu,
powstałe wskutek siły wyższej, pożaru lub kradzieży.
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Czynsz najmu będzie ulega zmianie ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego:
w przypadku podwyższenia opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste, obciążającej
Wynajmującego, a także w przypadku podwyższenia podatku od nieruchomości w części dotyczącej gruntu (opłacanej
przez Wynajmującego), czynsz ulega podwyższeniu, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni przedmiotu najmu, dokładnie
o taką kwotę o jaką wzrośnie obciążająca Wynajmującego opłata bądź podatek,
dodatkowo, w razie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego, czynsz
ulega podwyższeniu, w przeliczeniu na 1m2 powierzchni przedmiotu najmu, proporcjonalnie do ogłoszonego przez
Prezesa GUS wskaźnika średniorocznego wzrostu cen.
Umowa stanowi ponadto, że Najemca zobowiązany jest do utrzymywania, przez cały okres najmu oraz do końca terminu na
dokonanie rekultywacji, ubezpieczenia w towarzystwie ubezpieczeniowym w zakresie odpowiedzialności cywilnej
kontraktowej i deliktowej, na sumę nie niższą niż:
1.000.000,00 zł w zakresie odpowiedzialności cywilnej, zarówno deliktowej jak i kontraktowej,
dodatkowo, 2.000.000,00 zł, w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Najemcę w środowisku.
Tytułem zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy z tytułu wykonywania Umowy, Najemca zobowiązał się
wystawić i oddać do dyspozycji Wynajmującego – przez cały okres obowiązywania Umowy łącznie z okresami przedłużenia
terminu jej obowiązywania – weksel własny in blanco, trasowany, wraz z deklaracją wekslową do kwoty 500.000,00 zł,
poręczony do pełnej wysokości przez Józefa Mokrzyckiego oraz jego małżonkę.
Wynajmujący zastrzegł sobie prawo ustanowienia innego zabezpieczenia niż zabezpieczenie wekslowe (kaucja pieniężna,
gwarancja bankowa, hipoteka), jeżeli dane finansowe wykażą pogorszenie sytuacji finansowej Najemcy, w sposób
uzgodniony z Wynajmującym, na wartość zabezpieczenia nie mniej niż:
500.000,00 zł, jeżeli żądanie ustanowienia zabezpieczenia wpłynie w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31
grudnia 2019 roku,
1.000.000,00 zł, jeżeli żądanie ustanowienia zabezpieczenia wpłynie w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku.
W Umowie oraz załącznikami do Umowy Strony określiły rodzaje odpadów, których magazynowanie na przedmiocie najmu
jest zabronione przez Najemcę oraz rodzaje odpadów, których magazynowanie na przedmiocie najmu jest dozwolone za
uprzednią zgodą Szefa Ochrony Środowiska.
Najemca zobowiązał się do wybudowania na przedmiocie najmu budynków, budowli, magazynów i urządzeń w ramach
zakładu produkcji i magazynowania paliw zastępczych w terminie do dnia 31 grudnia 2011 roku, natomiast w terminie do
dnia 31 grudnia 2012 roku, do wybudowania na przedmiocie najmu instalacji do podsuszania paliw zastępczych (przy
wytwarzaniu energii cieplnej).
Umowa stanowi, iż wszelkie zmiany substancji przedmiotu najmu oraz wszelkie trwałe nakłady Najemcy na przedmiot najmu
(nie dające się odłączyć od przedmiotu najmu bez naruszenia jego substancji), nie związane z realizacją inwestycji,
wymagają zgody Wynajmującego przed ich dokonaniem, a jeżeli Najemca dokona nakładów bez uzyskania zgody,
Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy przywrócenia do stanu poprzedniego na koszt Najemcy. Po zakończeniu
obowiązywania Umowy, Najemcy przysługuje prawo do odłączenia wszystkich nakładów na przedmiocie najmu, dających
się odłączyć bez uszczerbku dla substancji przedmiotu najmu, jednakże najemcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za
dokonanie nakładów na przedmiocie najmu – dotyczy to zarówno nakładów odłączonych przez Najemcę po zakończeniu
okresu obowiązywania Umowy jak i nakładów pozostawionych na przedmiocie najmu, z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie
obowiązywania Umowy (maks. do końca 2029 roku) Wynajmujący w sposób sprzeczny z prawem lub niezgodnie z
postanowieniami Umowy dokona rozwiązania Umowy, bądź też w tym okresie Najemca dokona skutecznego odstąpienia od
Umowy z przyczyn obciążających Wynajmującego, Wynajmujący obowiązany będzie zwrócić Najemcy poniesione przez
niego nakłady na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektów i instalacji posadowionych na wynajętym terenie według
ich wartości odtworzeniowej, poda warunkiem, że nakłady te są związane z inwestycją lub zostały wniesione za zgodą
Wynajmującego, przy czym wyłączona jest odpowiedzialność za utracone zyski Najemcy.
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Najemca nie może podnajmować ani oddawać w innej formie przedmiotu najmu osobom trzecim, bez zgody
Wynajmującego, a w przypadku oddania całości lub części przedmiotu najmu osobie trzeciej lub w podnajem lub w inną
formę korzystania, Najemca będzie odpowiadał bezpośrednio wobec Wynajmującego (solidarnie z osobą trzecią) za
wszelkie szkody wyrządzone przez osobę trzecią, niezależnie czy nastąpiło to za zgodą czy bez zgody Wynajmującego.
Najemca i Wynajmujący odpowiadają również wobec siebie w pełnej wysokości za szkodę rzeczywistą, powstałą wskutek
choćby jednokrotnego naruszenia obowiązków określonych w Umowie.
Zgodnie z Umową Najemca jest zobowiązany do dostarczania Wynajmującemu, po cenach rynkowych paliw zastępczych o
kodzie 191210 lub 191211, w ilości nie mniej niż 100.000 ton (z tolerancją dostaw +/- 10%) w każdym roku kalendarzowym
obowiązywania Umowy. Wynajmujący zobowiązał się do kupowania paliw zastępczych od Najemcy, w ilości nie mniej niż
100.000 ton (z tolerancją dostaw +/- 10%), w okresie obowiązywania Umowy, z wyjątkiem 2010 roku, przy czym współpracę
w tym zakresie reguluje aktualnie Umowa z dnia 19 maja 2008 roku, dotycząca dostawy przez Najemcę i odbioru przez
Wynajmującego paliw zastępczych.
Umowa stanowi, że rażące naruszenie obowiązków przez Wynajmującego i Najemcę jest podstawą do rozwiązania Umowy,
przy czym rażącym naruszeniem obowiązków Najemcy jest rażące naruszenie prawa, w szczególności prawa dotyczącego
ochrony środowiska, oraz pozostałych obowiązków określonych szczegółowo w Umowie, jak również zwłoka Najemcy z
uiszczeniem czynszu za kolejne trzy miesiące, przekraczająca okres 0 dni od daty otrzymania przez Najemcę pisma
Wynajmującego o zaistniałej zwłoce, zwłoka Najemcy z zapłata przypadającej na Najemcę części podatku od nieruchomości
(od wzniesionych przez Najemcę budynków i budowli), przekraczająca okres 30 dni od daty otrzymania przez Najemcę
pisma Wynajmującego o zaistniałej zwłoce, niedopełnienie obowiązku posiadania przez Najemcę aktualnego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej i za szkody w środowisku oraz niedopełnienie obowiązków ustanowienia zabezpieczeń
określonych w Umowie.
Natomiast rażącym naruszeniem obowiązków przez Wynajmującego jest utrudnianie Najemcy korzystania z przedmiotu
najmu, brak wywiązania się z obowiązku kupowania paliw zastępczych od Najemcy.
Każde naruszenie w/w obowiązków uprawnia Stronę do rozwiązania Umowy, z zachowaniem szczegółowych zasad w
zakresie postępowania Stron w przypadku takiego naruszenia, które zostały szczegółowo opisane w Umowie.
Wynajmujący zobowiązał się, że w okresie obowiązywania Umowy nie dokona dalszego obciążenia nieruchomości na rzecz
osób trzecich, przy czym zachowuje prawo do zbycia nieruchomości, z takim skutkiem prawnym, że nabywca nieruchomości
wejdzie w stosunek najmu zamiast Wynajmującego, poza tym zobowiązany jest do niezwłocznego, informowania Najemcy o
wszelkich decyzjach, postanowieniach, orzeczeniach sądowych lub roszczeniach osób trzecich dotyczących przedmiotu
najmu.
Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2019 roku i poza przypadkami opisanymi powyżej, nie
może być wypowiedziana bądź rozwiązana przed upływem okresu jej obowiązywania.
Umowa ulega wygaśnięciu w razie zaistnienia następujących zdarzeń:
otwarcia likwidacji przedsiębiorstwa Najemcy,
ogłoszenia upadłości Najemcy, zarówno upadłości obejmującej likwidację przedsiębiorstwa Najemcy, jak i upadłości z
możliwością zawarcia układu, bez potrzeby oczekiwania na uprawomocnienie się postanowienia sądowego o
ogłoszeniu upadłości.
Umowa stanowi, że w przypadku gdy prowadzona przez Najemcę działalność będzie niemożliwa ze względu na decyzje
uprawnionych władz państwowych lub samorządowych, czy niecelowa ze względu na nałożenie obowiązków powodujących,
iż prowadzenie działalności będzie gospodarczo niecelowe albo nastąpi likwidacja lub niewypłacalność Najemcy, każda ze
Stron będzie miała prawo rozwiązać Umowę za 3 – miesięcznym okresem wypowiedzenia, przy czym Najemcy nie
przysługują w takim wypadku jakiekolwiek roszczenia do Wynajmującego o zwrot nakładów na przedmiot najmu, jest on
jednak uprawniony do demontażu wszelkich instalacji, obiektów i budowli, o ile Wynajmujący nie zaoferuje przejęcia tego
mienia za odpłatnością odpowiadającą ich aktualnej wartości rynkowej.
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Umowa może zostać przedłużona na czas określony, na wniosek Najemcy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku, a
Wynajmujący nie może uchylić się od jej przedłużenia, jeśli w ciągu całego okresu jej obowiązywania nie zaszły przesłanki
do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Ponadto przed upływem przedłużonego okresu obowiązywania Umowy, Najemca jest uprawniony do wystąpienia o
przedłużenie czasu obowiązywania Umowy, na czas określony, nie dłuższy niż o kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, a
Wynajmujący nie może uchylić się od przedłużenia tego terminu, jeśli w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy nie
zaszły przesłanki do jej rozwiązania bez zachowania terminu wypowiedzenia, przy czym po upływie drugiego przedłużenia
czasu obowiązywania Umowy (maksymalnie do końca 2029 roku), Wynajmujący może uchylić się od kolejnego
przedłużenia okresu obowiązywania Umowy.
Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy (maksymalnie do końca 2029 roku) Wynajmujący w sposób sprzeczny z prawem lub
niezgodnie z postanowieniami Umowy dokona rozwiązania Umowy, bądź też w tym okresie Najemca dokona skutecznego
odstąpienia od Umowy z przyczyn obciążających Wynajmującego, Wynajmujący obowiązany będzie zwrócić Najemcy
poniesione przez niego nakłady na zaprojektowanie, budowę i uruchomienie obiektów i instalacji, posadowionych na
wynajętym terenie według ich wartości odtworzeniowej – pod warunkiem, że nakłady te są związane z inwestycją lub zostały
wniesione za zgodą Wynajmującego, z zastrzeżeniem, ze wyłączona jest odpowiedzialność za utracone zyski Najemcy.
Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Przedmiot najmu został przekazany
Najemcy w dniu 18 maja 2010 roku.

22.8.2.Umowa dzierżawy z dnia 2 listopada 2009 roku
Strony Umowy
- Park Przemysłowo Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Piekarach Śląskich (dalej: Wydzierżawiający)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Dzierżawca,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Na podstawie Umowy Wydzierżawiający oddał Dzierżawcy w dzierżawę nieruchomość gruntową, niezabudowaną,
składającą się z działek gruntu oznaczonych numerami 737/49 o powierzchni 5917 m2, 742/48 o powierzchni 7591 m2 dla
których Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi Księgę wieczystą nr 44324, nr 738/49 o powierzchni 11150 m2 dla
której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi Księgę wieczystą nr 49801, 963/48 o powierzchni 2654 m2 po
wydzieleniu, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi Księgę wieczystą nr 64904, o łącznej powierzchni
2,7312 ha położonej w Piekarach Śląskich, dzielnica Brzeziny, od dnia 2 listopada 2009 roku wraz z prawem korzystania
działek nr 960/48, 963/48 jako właściwego dojazdu do drogi publicznej.
Istotne postanowienia Umowy
Dzierżawca zobowiązał się wykorzystywać przedmiot dzierżawy w celu budowy Zakładu Odzysku Odpadów
Nieorganicznych, a ponadto na własny koszt i we własnym zakresie uzyskać wszelkie wymagane decyzje administracyjne,
opinie i uzgodnienia niezbędne do prowadzenia działalności.
Wydzierżawiający zobowiązał się przenieść na Dzierżawcę prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na warunkach
oraz w terminie określonym w umowie przedwstępnej przeniesienia prawa użytkowania wieczystego podpisanej dnia 11
września 2009 roku wraz z prawem służebności drogi koniecznej, zapewniającej właściwy dostęp do drogi publicznej,
obciążającym działki nr 960/48 oraz nr 963/48 na rzecz Dzierżawcy i jego każdoczesnych następców prawnych, do których
to nieruchomości tytuł prawny w postaci użytkowania wieczystego przysługuje Wydzierżawiającemu.
Dzierżawca nie ma prawa rozporządzania pod jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym przedmiotem dzierżawy, w tym
oddawania w dzierżawę lub użyczenie osobom trzecim bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
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Wszelkie nakłady poczynione na przedmiocie umowy w tym w szczególności budynki i urządzenia z gruntem związane,
stanowić będą własność Wydzierżawiającego. W związku z podpisaną pomiędzy Stronami przedwstępną umową
przeniesienia użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 11 września 2009 roku, Dzierżawca oświadcza, iż nie korzysta
z innych niż przewidziane umową przedwstępną możliwości zarówno prawnych jak i faktycznych, skutkujących
przeniesieniem na Dzierżawcę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, a w przypadku naruszenia tego
postanowienia, Wydzierżawiającemu przysługiwać będzie prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 200.000,00 zł.
Ponadto Wydzierżawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na
zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 1,00 zł/m2 miesięcznie netto i płatny jest z góry. W przypadku rozwiązania umowy
przed końcem miesiąca kalendarzowego czynsz dzierżawny za miesiąc, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy płatny jest
w wysokości proporcjonalnej do czasu trwania umowy w tym miesiącu. Czynsz dzierżawny zaliczony zostanie na poczet
ceny końcowej za przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, określonej w przedwstępnej umowie przeniesienia prawa
użytkowania wieczystego podpisanej w dniu 11 września 2009 roku. Umowa została zawarta na czas określony, tj. do dnia 0
września 2010 roku, z możliwością przedłużenia.
Wydzierżawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym, jeżeli:
Dzierżawca opóźnia się z zapłatą zobowiązań finansowych wobec Wydzierżawiającego na łączną kwotę
przewyższającą trzykrotną wartość miesięcznego czynszu,
Dzierżawca realizuje inwestycję z rażącym naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
Dzierżawca realizuje inwestycję niezgodną z Umową lub uzgodnieniami Stron
Dzierżawca wykorzystywał przedmiot dzierżawy niezgodnie z Umową lub w zakresie przekraczającym zakres
wskazany w Umowie,
Dzierżawca w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia Umowy,
zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa, stan prawny nieruchomości albo zajdą inne nie dające się przewidzieć w
chwili zawierania Umowy okoliczności powodujące, że dalsza dzierżawa będzie niemożliwa lub niecelowa.
Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za porozumieniem Stron w każdym czasie, przy czym w razie rozwiązania
Umowy przed upływem terminu dzierżawy Dzierżawca zobowiązuje się do przywrócenia nieruchomości do stanu
poprzedniego z dnia przekazania przedmiotu Umowy.
W dniu 1 października 2010 roku do powyższej Umowy zawarty został Aneks nr 1, zgodnie z którym w prawa i obowiązki
Emitenta wstąpił Mo-BRUK Spółka Akcyjna, w związku z przekształceniem Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa w
Spółkę Akcyjną, ponadto Strony wykreśliły zapis, stanowiący o tym, że wszelkie nakłady poczynione na przedmiocie Umowy
w tym w szczególności budynki i urządzenia z gruntem związane, stanowić będą własność Wydzierżawiającego. Strony
przedłużyły okres obowiązywania Umowy, do dnia 30 września 2011 roku.
Umowa obowiązywała do dnia 30 września 2011 roku i nie została przedłużona.

22.8.3.Umowa przedwstępna przeniesienia prawa użytkowania wieczystego z dnia 11 września 2009 roku
Strony Umowy
- Park Przemysłowo Technologiczny Eko Park w Piekarach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Piekarach Śląskich (dalej: Sprzedający)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kupujący,
Emitent)
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Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Emitenta prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami 737/49 o powierzchni
5917 m2, 742/48 o powierzchni 7591 m2 dla których Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą nr
KW 64904, wszystkie o łącznej powierzchni 2ha 73 a 12 m2 położonej w Piekarach Śląskich, dzielnica Brzeziny.
Istotne postanowienia Umowy
Strony zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną Umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do dnia
30 września 2010 roku, pod warunkiem wypełnienia przez Emitenta następujących zobowiązań:
rozpoczęcia realizacji inwestycji pn. „budowa Zakładu Odzysku Odpadów Nieorganicznych”,
zrealizowania w terminie do dnia 30 września 2010 roku części inwestycji w zakresie poniesienia nakładów na grunt
oraz na obiekty budowlane i instalacje trwale z tym gruntem związane o wartości nie niższej niż 6.000.000,00 zł netto,
prowadzenia inwestycji zgodnie z warunkami Umowy dzierżawy, którą strony zobowiązały się zawrzeć w celu
dysponowania gruntem na cele budowlane w okresie obowiązywania umowy przedwstępnej.
Strony ustaliły cenę za przeniesienie prawa użytkowania wieczystego w kwocie 1.365.600,00 zł, przy czym cena nie
uwzględnia wartości nakładów, które poniesione zostaną na nieruchomości po dniu zawarcia Umowy. Umowa stanowi, że w
razie nie wywiązania się przez Emitenta z określonych powyżej zobowiązań w terminie do dnia 30 września 2010 roku
Sprzedający może po wyznaczeniu dodatkowego 30 – dniowego terminu odstąpić od Umowy, a w razie rozwiązania Umowy
dzierżawy, o której mowa powyżej, Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy. Ponadto w przypadku
rozwiązania niniejszej Umowy przez Emitenta lub Sprzedającego z przyczyn dotyczących Emitenta, Emitentowi nie
przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie z jakiegokolwiek tytułu prawnego lub faktycznego, w tym w szczególności z tytułu
zwrotu nakładów poczynionych na gruncie, zwrotu kosztów, nakładów, opłat poczynionych na wszelkiego rodzaju
dokumentację, pozwolenia, decyzje poniesione w związku z inwestycją realizowaną na nieruchomościach a także
związanych z przygotowaniem do tej inwestycji, jednocześnie Emitent zobowiązany jest do przywrócenia na własny koszt
stanu faktycznego nieruchomości do stanu do dnia podpisania umowy dzierżawy, o której mowa powyżej.
Umowa stanowi, iż Emitent zobowiązał się do zapłaty tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży kwotę netto w wysokości
409.680,00 zł w czterech transzach, a w przypadku braku wpłaty Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
Strony zobowiązały się do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy. Umowę zawarto także pod warunkiem,
że Gmina Piekary Śląskie nie skorzysta z prawa pierwokupu. W dniu 25 września 2009 roku do niniejszej Umowy zawarty
został Aneks nr 1, którym zmieniono wysokość zaliczki płatnej w ramach pierwszej transzy. W dniu 30 października 2009
roku Strony zawarły Aneks nr 2, którym przedłużono termin zawarcia umowy dzierżawy celem dysponowania gruntem na
cele budowlane, do dnia 2 listopada 2009 roku. W dniu 1 października 2010 roku Strony zawarły Aneks nr 3, zgodnie z
którym w prawa i obowiązki Emitenta wstąpił Mo-BRUK Spółka Akcyjna, w związku z przekształceniem Mo-BRUK J.
Mokrzycki Spółka Komandytowa w Spółkę Akcyjną. Ponadto zmieniono termin zawarcia umowy przyrzeczonej do dnia 30
czerwca 2011 roku oraz termin realizacji inwestycji w zakresie poniesienia nakładów na grunt oraz na obiekty budowlane i
instalacje trwale z tym gruntem związane o wartości nie niższej niż 6.000.000,00 zł netto – do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Umowa przyrzeczona nie została zawarta, ze względu na brak decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę, w związku z
czym rozpoczęcie budowy (warunek w zakresie poniesienia nakładów na grunt oraz na obiekty budowlane trwale z tym
gruntem związane o wartości nie niższej niż 6.000.000,00 zł netto, wynikający z w/w Umowy przedwstępnej) nie było
możliwe, w związku z czym Sprzedający odmówił podpisania umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego (umowy
przyrzeczonej) i nie przedłużył Umowy dzierżawy opisanej w pkt. 22.1.8.2 powyżej. Emitent podjął próbę zawarcia ugody
przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach, jednakże Sprzedający nie zgodził się na ugodę jak również odmówił
mediacji.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na inwestycję w Piekarach Śląskich zostało szczegółowo
opisane w punkcie 20.8. Części Rejestracyjnej Prospektu, które nadal jest w toku. Po zakończeniu postępowania i
otrzymaniu przez Emitenta pozytywnej decyzji środowiskowej, Emitent podejmie negocjacje ze Sprzedającym, w celu

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 478

uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości będących przedmiotem opisanej wyżej Umowy przedwstępnej oraz opisanej w
pkt 22.1.8.2. Umowy dzierżawy.

22.9. Inne Umowy
22.9.1.Umowa o ustanowienie administratora hipoteki z dnia 19 lipca 2011 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej (dalej: Emitent)
- Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Administrator Hipoteki)
Przedmiot Umowy
Umową ustanowiony został administrator hipoteki łącznej, zabezpieczającej wierzytelności pieniężne obligatariuszy,
ustanowionej na nieruchomościach przez Emitenta na rzecz Administratora Hipoteki – jako wierzyciela hipotecznego, na
podstawie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. Nieruchomości, na których ustanowiona została hipoteka na rzecz
Administratora Hipoteki wskazane zostały w punkcie 8 Części Rejestracyjnej w Tabeli 8.1. – 1 Obciążenia ustanowione na
nieruchomościach Emitenta.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż Administrator Hipoteki będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym
imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. Emitent zobowiązany jest do przekazywania Administratorowi Hipoteki informacji
dotyczących wypełniania zobowiązań z tytułu obligacji, hipoteki oraz stanu nieruchomości, natomiast Administrator Hipoteki
jest upoważniony i zobowiązany do wykonywania w imieniu własnym, ale na rzecz obligatariuszy wszelkich praw i
obowiązków wynikających z ustanowienia hipoteki i przepisów prawa, w tym przede wszystkim czynności zmierzających do
zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z hipoteki, bez pokrzywdzenia Emitenta. Pełnienie funkcji Administratora Hipoteki
obejmuje uprawnienie i zobowiązanie do:
monitorowania stanu wpisów w księgach wieczystych nieruchomości,
reprezentowania interesów obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie zaspokojenia z hipoteki ich wierzytelności
pieniężnych z tytułu obligacji,
podejmowania na wniosek obligatariuszy czynności zmierzających do zaspokojenia obligatariuszy z hipoteki, w tym
uzyskania tytułu egzekucyjnego i klauzuli wykonalności oraz wystąpienia z wnioskiem do organu egzekucyjnego o
wszczęcie postępowania egzekucyjnego,
wykonania podziału środków pozyskanych na skutek egzekucji z hipoteki i przekazanie każdemu obligatariuszowi
kwoty uzyskanej z zaspokojenia hipoteki, proporcjonalnie do stosunku wysokości niespłaconej wierzytelności danego
obligatariusza do łącznej wysokości niespłaconych wierzytelności wszystkich obligatariuszy
informowania znanych mu obligatariuszy o planowanych działaniach wobec Emitenta w związku z niewykonaniem
przez niego zobowiązań wynikających z obligacji.
Umowa stanowi również, iż Administrator Hipoteki nie może rozporządzać hipoteką ani zabezpieczonymi wierzytelnościami,
nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku o ustanowienie hipoteki oraz jego prawidłowość, ja również za ważność
lub skuteczność hipoteki, ani nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji z hipoteki. Ponosi natomiast
odpowiedzialność wobec obligatariuszy oraz Emitenta za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem działania lub zaniechania
Administratora Hipoteki pozostającego w związku z Umową, chyba że szkoda taka powstała z przyczyn niezależnych od
Administratora Hipoteki.
Administrator zobowiązał się nie podejmować działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Emitentowi podział
nieruchomości i odłączenie z niej wolnych od obciążeń jednej lub kilku wyodrębnionych geodezyjnie części do nowo
założonej księgi wieczystej, w tym również zarejestrowanie takich zmian, oraz zobowiązał się do niezwłocznego złożenia
stosownych oświadczeń woli wyrażających zgodę na zmianę w księgach wieczystych nieruchomości wpisów dotyczących
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zmiany administratora hipoteki, wykreślenia z ksiąg wieczystych Administratora Hipoteki w przypadku rozwiązania Umowy,
wykreślenie hipoteki w przypadku wygaśnięcia zabezpieczonych wierzytelności.
Administrator hipoteki ma prawo dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu hipoteki w przypadku gdy zaistnieją łącznie
poniższe warunki:
upłynie bezskutecznie termin, w którym Emitent zobowiązany będzie do wykupu obligacji zgodnie z warunkami emisji,
gdy Administrator Hipoteki doręczy Emitentowi pisemne zawiadomienie o skorzystaniu z zabezpieczenia
ustanowionego na podstawie niniejszej Umowy.
Ponadto Administrator Hipoteki może według swego uznania żądać zaspokojenia z całości lub z części każdej
nieruchomości z osobna, tylko z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. W przypadku, gdy kwoty otrzymane przez
Administratora Hipoteki w wyniku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu hipoteki przekraczały wartość zabezpieczonej
wierzytelności, administrator hipoteki zobowiązuje się zapewnić wpłatę nadwyżki na rachunek wskazany przez Emitenta.
Umowa stanowi, iż Administrator będzie otrzymywał od Emitenta wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby
godzin przepracowanych przy wykonywaniu czynności w danym miesiącu oraz ryczałtowej stawki godzinowej.
Zgodnie z Umową hipoteka wygasa i zostaje zwolniona po upływie okresu zabezpieczenia (okresu rozpoczynającego się w
dniu przydziału obligacji i kończącego się w dniu, w którym zabezpieczenie wierzytelności zostanie ważnie, skutecznie i
bezwarunkowo spłacone lub zaspokojone w całości, w wyniku czego wygasną). Po wygaśnięciu hipoteki, na wniosek i na
koszt Emitenta, Administrator Hipoteki niezwłocznie wystawi i doręczy Emitentowi wszelkie dokumenty i zaświadczenia
niezbędne do wykreślenia hipoteki z ksiąg wieczystych. Strony umowy są uprawnione do jej rozwiązania ze skutkiem
natychmiastowym w wypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przez stronę któregokolwiek z obowiązków
nałożonych na mocy Umowy pomimo pisemnego wezwania przez drugą stronę i wyznaczenia dodatkowego 14 – dniowego
terminu na usunięcie naruszeń. Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia zabezpieczonych wierzytelności lub ustanowionej w
celu zabezpieczenia obligacji hipoteki.
Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy odwołania Administratora
Hipoteki zażądają obligatariusze posiadający łącznie obligacje o wartości nominalnej stanowiącej 51% wartości nominalnej
wszystkich obligacji, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu.

22.9.2.Umowa o ustanowienie administratora zastawu z dnia 19 lipca 2011 roku
Strony Umowy
- Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Korzennej (dalej: Emitent)
- Łuczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Administrator Hipoteki)
Przedmiot Umowy
Umową ustanowiony został administrator zastawu rejestrowego zabezpieczającego wierzytelności pieniężne obligatariuszy,
ustanowionego na zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących całość gospodarczą, wchodzących w skład zorganizowanej
części przedsiębiorstwa Emitenta – Oddział w Ożarowie Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w miejscowości Karsy 78 o
wartości na dzień 31 grudnia 2010 roku 33.830.000,00 zł, przez Emitenta na rzecz Administratora Zastawu, na podstawie
Umowy zastawu opisanej w punkcie 8.1. Części Rejestracyjnej Prospektu.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, iż Administrator Zastawu będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, prawa i
obowiązki zastawnika wynikające z Umowy zastawu i przepisów prawa. Emitent zobowiązany jest do przekazywania
Administratorowi Zastawu informacji dotyczących wypełniania zobowiązań z tytułu obligacji, zastawu oraz stanu przedmiotu
zastawu, natomiast Administrator Hipoteki jest upoważniony i zobowiązany do wykonywania w imieniu własnym, ale na
rzecz obligatariuszy wszelkich praw i obowiązków wynikających z ustanowienia zastawu i przepisów prawa, w tym przede
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wszystkim czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy z przedmiotu zastawu, bez pokrzywdzenia
Emitenta. Pełnienie funkcji Administratora Zastawu obejmuje uprawnienie i zobowiązanie do:
monitorowania stanu wpisów dotyczących zastawu w rejestrze zastawów,
reprezentowania interesów obligatariuszy wobec Emitenta w zakresie zaspokojenia z zastawu ich wierzytelności
pieniężnych z tytułu obligacji,
podejmowania na wniosek obligatariuszy czynności zmierzających do zaspokojenia obligatariuszy z zastawu na
zasadach określonych przepisami prawa i postanowieniami Umowy zastawu,
wykonania podziału środków pozyskanych na skutek egzekucji z zastawu i przekazanie każdemu Obligatariuszowi
kwoty uzyskanej z zaspokojenia zastawu, proporcjonalnie do stosunku wysokości niespłaconej wierzytelności danego
Obligatariusza do łącznej wysokości niespłaconych wierzytelności wszystkich obligatariuszy
podejmowania innych czynności przewidzianych w Umowie zastawu.
Umowa stanowi również, iż Administrator Hipoteki nie może rozporządzać zastawem ani zabezpieczonymi
wierzytelnościami, nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku o ustanowienie zastawu oraz jego prawidłowość, ja
również za ważność lub skuteczność zastawu, ani nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji z zastawu.
Ponosi natomiast odpowiedzialność wobec obligatariuszy oraz Emitenta za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem
działania lub zaniechania Administratora Zastawu pozostającego w związku z Umową, chyba że szkoda taka powstała z
przyczyn niezależnych od Administratora Zastawu.
Administrator zobowiązał się nie podejmować działań, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić Emitentowi korzystanie z
przedmiotu zastawu zgodnie z jego społeczno – gospodarczym przeznaczeniem oraz zobowiązał się do niezwłocznego
złożenia stosownych oświadczeń woli wyrażających zgodę na zmianę w rejestrze zastawów wpisów dotyczących
ustanowienia innego administratora zastawu lub wykreślenia zastawu w przypadku wygaśnięcia zabezpieczonych
wierzytelności lub zastawu.
Umowa stanowi, iż Administrator będzie otrzymywał od Emitenta wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby
godzin przepracowanych przy wykonywaniu czynności w danym miesiącu oraz ryczałtowej stawki godzinowej. Strony
umowy są uprawnione do jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w wypadku niewykonywania lub nienależytego
wykonania przez stronę któregokolwiek z obowiązków nałożonych na mocy Umowy pomimo pisemnego wezwania przez
drugą stronę i wyznaczenia dodatkowego 14 – dniowego terminu na usunięcie naruszeń. Umowa wygasa z chwilą
wygaśnięcia zabezpieczonych wierzytelności lub wcześniej z chwilą wygaśnięcia ustanowionego w celu zabezpieczenia
obligacji zastawu. Emitentowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy
odwołania Administratora Zastawu zażądają Obligatariusze posiadający łącznie obligacje o wartości nominalnej stanowiącej
51% wartości nominalnej wszystkich obligacji, bez prawa do odszkodowania z tego tytułu.

22.9.3.Umowa z dnia 10 kwietnia 2009 roku
Strony Umowy
- Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu (dalej: Sprzedający)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Kupujący,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz Emitenta udziału wynoszącego 20% praw własności
do patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania paliwa stałego” o numerze zgłoszenia P 324761, z prawem ochronnym o
numerze 187717 udzielonym Decyzją UPRP z dnia 11 marca 2004 roku. Patent nie jest obciążony prawami osób trzecich.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, że Emitent może korzystać z wynalazku dla potrzeb własnych wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego.
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Przeniesienie 20% prawo własności do patentu nastąpiło za wynagrodzeniem. Prawo własności do patentu przeszło na
Emitenta z dniem podpisania Umowy. Zgodnie z postanowieniami Umowy udostępnienie wynalazku stronie trzeciej wymaga
zawarcia odrębnej Umowy określającej zasady udostępnienia, przygotowanie stosownej Umowy należy do Sprzedającego.
Ponadto Sprzedający zobowiązał się zabezpieczyć interesy autorów patentu ze środków własnych, a Emitent zobowiązał się
do niezbywania prawa własności do patentu bez zgody Sprzedającego.

22.9.4.Umowa licencyjna nr 8/2008 z dnia 8 lipca 2008 roku
Strony Umowy
- Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach (dalej: Licencjodawca)
- Mo-BRUK J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (obecnie: Mo – BRUK S.A., dalej: Licencjobiorca,
Emitent)
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy było udzielenie licencji wraz z upoważnieniem do jednorazowego korzystania z patentu pt. „Sposób
oczyszczania stężonych ścieków przemysłowych, zwłaszcza ścieków opornych na biodegradację” z prawem ochronnym nr
198693 od dnia 27 czerwca 2001 roku, którego twórcą jest Krzysztof Barbusiński.
Istotne postanowienia Umowy
Umowa stanowi, że udzielona licencja jest licencją niewyłączną, upoważniającą Licencjobiorcę do jednorazowego
korzystania z projektu. W ramach Umowy Licencjobiorca zobowiązał się do zachowania w tajemnicy informacji o istocie
rozwiązania umożliwiającej wykorzystanie przez osoby trzecie. Udzielenie licencji i przekazania rozwiązania nastąpiło za
wynagrodzeniem. Umowa stanowi, iż Strony ponoszą odpowiedzialność w przypadku niewykonywania bądź wykonywania
nienależycie Umowy, na zasadach określony w Kodeksie cywilnym.

23. INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIE O
JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU

23.1. Oświadczenia lub raporty ekspertów
W Prospekcie emisyjnym nie zostały zamieszczone inne informacje, oświadczenia lub raporty osób określanych jako
ekspert.

23.2. Informacje od osób trzecich
W Prospekcie emisyjnym zostały zamieszczone dane pochodzące z raportów i ogólnodostępnych analiz rynkowych
dostępnych na stronach internetowych:
- Główny Urząd Statystyczny – www.gus.gov.pl
- Ministerstwo Gospodarki – www.mg.gov.pl
- Ministerstwo Ochrony Środowiska – www.mos.gov.pl
- Stowarzyszenie Producentów Cementu – www.polskicement.pl, www.drogibetonowe.pl
- Det Norske Veritas (DNV) – www.dnv.pl
- Wirtualny Nowy Przemysł – www.wnp.pl
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W Prospekcie emisyjnym zostały zamieszczone dane pochodzące z publikacji naukowej dr inż. Tadeusza Pająka, Eur Ing
„Termiczne unieszkodliwianie odpadów w systemie gospodarki odpadami komunalnymi”, Akademia Górniczo-Hutnicza w
Krakowie.
Poza danymi pochodzącymi z wyżej wymienionych raportów i analiz rynkowych w Prospekcie nie zostały zamieszczone inne
informacje uzyskane od osób trzecich. Informacje uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone i w stopniu, w
jakim Spółka jest tego świadoma i w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osoby trzecie, nie
zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub wprowadzałyby w błąd.

24. DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

Emitent informuje i oświadcza, że w okresie ważności Prospektu emisyjnego, na stronie internetowej Emitenta
(www.mobruk.pl) w formie elektronicznej można zapoznać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:
- Umową Spółki,
- Statutem Emitenta,
- Odpisem KRS,
- Raportami bieżącymi Emitenta,
- Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu,
- Raportami z działalności Emitenta za II, III i IV kwartał 2010 roku,
- Skonsolidowanymi raportami z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za II, III i IV kwartał 2010 roku
- Raportem rocznym Emitenta za 2010 rok,
- Skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 rok,
- Raportami z działalności Emitenta za I, II, III i IV kwartał 2011 roku,
- Skonsolidowanymi raportami z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za I, II, III i IV kwartał 2011 roku,
Ponadto Emitent informuje, iż Prospekt emisyjny w formie elektronicznej zostanie udostępniony na stronie internetowej
Emitenta www.mobruk.pl oraz Oferującego www.bossa.pl.
Ponadto Emitent informuje, iż w okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta w formie papierowej będzie
można zapoznać się z historycznymi informacjami finansowymi jednostki zależnej – Raf-Ekologia Sp. z o.o. za każde z
dwóch lat obrotowych poprzedzających publikację Prospektu emisyjnego.

25. INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent jest udziałowcem w Spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o. z siedzibą w Jedliczach i
posiada 6.860 udziałów o równej wartości nominalnej 100,00 zł każdy, co stanowi 100% udziału w kapitale zakładowym o
wartości bilansowej 686.000,00 zł. Raf-Ekologia Sp. z o.o. założona została w dniu 1 grudnia 1999 roku w Krośnie (Akt
notarialny z dnia 01.12.1999r., Repertorium A nr 9397/99).
Dane spółki Raf-Ekologia:
Firma Spółki
Siedziba, adres
Kraj siedziby
Numer telefon

Raf-Ekologia Sp. z o.o.
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
Polska
+48 13 43 84 362
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Numer faksu
Adres strony internetowej
Adres poczty elektronicznej
Kapitał zakładowy
KRS
REGON
NIP

+48 13 43 84 166
www.rafekologia.pl
rafekologia@rafekologia.pl
686 000 zł
0000069313
370484149
684-21-98-750

Wyniki spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. są w sprawozdaniach Grupy Emitenta konsolidowane metodą pełną.
Raf-Ekologia Sp. z o.o. na dzierżawionej od Mo-BRUK S.A. specjalistycznej instalacji w sposób bezpieczny dla środowiska,
potwierdzony licznymi pomiarami kontrolnymi prowadzi termiczne unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych, z szerokiej listy rodzajowej, na podstawie pozwolenia
zintegrowanego nr ŚR.IV-6618-23/1/06 wydanego spółce przez Wojewodę Podkarpackiego.
Oferta usług Raf-Ekologia Sp. z o.o. obejmuje również:
zbieranie olejów przepracowanych,
zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
czyszczenie zbiorników magazynowych, studzienek kanalizacyjnych i piaskowników,
niszczenie dokumentów objętych klauzulą tajności,
doradztwo w zakresie transportu towarów niebezpiecznych,
unieszkodliwianie odczynników chemicznych pochodzących z pracowni szkolnych, laboratoriów, itp.
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CZĘŚĆ IV. DOKUMENT OFERTOWY
1. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE I ICH
OŚWIADCZENIA O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Osoby odpowiedzialne za informacje zamieszczone w Prospekcie i ich oświadczenie o odpowiedzialności zostały
przedstawione w pkt. 1. Dokumentu Rejestracyjnego.

2. CZYNNIKI RYZYKA

Opis czynników ryzyka związanych z dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych Emitenta został przedstawiony w
pkt. 3. Czynników ryzyka, stanowiących Część II Prospektu emisyjnego.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE

3.1. Oświadczenie o kapitale obrotowym
Zarząd Emitenta oświadcza, iż jego zdaniem poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność do uzyskania dostępu
do środków pieniężnych oraz innych płynnych zasobów w celu terminowego spłacenia swoich zobowiązań, jest odpowiedni i
wystarczający na pokrycie bieżących potrzeb zarówno Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej w okresie co najmniej 12 miesięcy
od dnia zatwierdzenia Prospektu emisyjnego.

3.2. Oświadczenie o kapitalizacji i zadłużeniu
Zarząd Emitenta oświadcza, że według stanu na dzień 31.12.2011 roku kapitał własny oraz zadłużenie Grupy mają wartość
oraz strukturę zgodną z wielkościami, jakie zostały przedstawione poniżej.
Tabela 100: Informacja o zobowiązaniach Grupy Emitenta
(dane w tys. zł)

Stan na 31.12.2011

I. Zadłużenie krótkoterminowe
1. Gwarantowane
2. Zabezpieczone
a. kredyty krótkoterminowe
b. umowy leasingowe - część bieżąca
c. bieżąca część kredytów długoterminowych
d. wyemitowane obligacje
3. Niezabezpieczone
a. zobowiązania z tyt. dostaw i usług
b. zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń
c. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
d. pozostałe zobowiązania
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22 524
0
6 230
149
637
3 544
1900
16 294
2 285
2267
580
11 078

e. fundusze specjalne
f. dywidenda
II. Zadłużenie długoterminowe ogółem
1. Gwarantowane
2. Zabezpieczone
a. kredyty długoterminowe
b. umowy leasingowe ogółem (z wyłączeniem części bieżącej)
3. Niezabezpieczone
a. zobowiązania dotyczące działalności inwestycyjnej
Źródło: Emitent

84
0
2 204
0
2 204
1 328
876
0
0

Tabela 101: Informacja o kapitalizacji Grupy Emitenta
(dane w tys. zł)

I. Kapitalizacja (Kapitał własny)
1. Kapitał zakładowy
2. Zysk netto za okres od I-XII oraz niepodzielony wynik z lat ubiegłych
3. Kapitał zapasowy
4. Inne rezerwy
Źródło: Emitent

Stan na 31.12.2011 r.
64 808
23 414
14 208
27 186
0

Powyższe tabele 100 oraz 101 zostały przygotowane na podstawie nieaudytowanej informacji zarządczej Emitenta. W
punkcie 8.1. części rejestracyjnej Prospektu emisyjnego opisano formy zabezpieczeń ustanowionych na środkach trwałych
posiadanych przez Grupę Emitenta.
Wartość zadłużenia netto w krótkiej i średniej perspektywie czasowej została przedstawione poniżej.
Tabela 102: Informacja o zadłużeniu finansowym netto Grupy Emitenta
(dane w tys. zł)

A. Środki pieniężne
B. Ekwiwalent środków pieniężnych /wyszczególnienie/
C. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
D. Płynność
E. Bieżące należności finansowe
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego
H. Wyemitowane obligacje krótkoterminowe
I. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe
K. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto
L. Długoterminowe kredyty i pożyczki
M. Wyemitowane obligacje długoterminowe
N. Inne długoterminowe pożyczki, kredyty i leasing
O. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto
P. Zadłużenie finansowe netto
Źródło: Emitent

Stan na 31.12.2011 r.
29 379
29 379
0
29 379
0
149
3 544
1900
637
6 230
-23 149
1 328
50 000
876
52 204
29 055

Powyższa tabela została przygotowana na podstawie nieaudytowanej informacji zarządczej Emitenta
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Zobowiązania warunkowe i pośrednie
Mo-BRUK S.A. udzieliła gwarancji w wysokości 600 tyś. zł jednostce zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. jako zabezpieczenie
kredytu w rachunku bieżącym.

3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę

Podane poniżej osoby są zaangażowane w dopuszczenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym posiadają interes
związany z dopuszczeniem:
-

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Oferujący - Dom Maklerski
DM BOŚ S.A. jest powiązany z Emitentem umową, zgodnie z którą jest zobowiązany złożyć w imieniu Spółki
Wniosek do KNF o zatwierdzenie Prospektu oraz pełnić funkcje doradczą w procesie przygotowywania i składania
niezbędnych wniosków dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C Emitenta do obrotu na rynku
regulowanym GPW. Wynagrodzenie Oferującego jest wynagrodzeniem stałym. Między oferującym a Emitentem nie
występuje konflikt interesów. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych Oferującego nie
wchodzą w skład organów zarządzających ani nadzorczych Emitenta. Ponadto między Emitentem a Oferującym nie
występują żadne powiązania kapitałowe.

-

Grand Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu
– Doradca Finansowy – Grant Thornton Frąckowiak jest powiązany z Emitentem umową, zgodnie z którą jest
zobowiązany za stworzenie niektórych części Prospektu emisyjnego oraz pełnienie funkcji doradczej w procesie
przygotowywania i składania niezbędnych wniosków dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii C
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW. Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest wynagrodzeniem
stałym. Między spółką Grand Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
a Emitentem nie występuje konflikt interesów. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych
Doradcy Finansowego nie wchodzą w skład organów zarządzających ani nadzorczych Emitenta. Ponadto między
Emitentem a Doradcą Finansowym nie występują żadne powiązania kapitałowe.

-

„PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński” Spółka komandytowa – Doradca Prawny - „PROFESSIO Kancelaria
Prawnicza Kamiński” jest powiązana z Emitentem umową, zgodnie z którą jest zobowiązany za stworzenie
niektórych części Prospektu emisyjnego. Wynagrodzenie Doradcy Finansowego jest wynagrodzeniem stałym.
Między Kancelarią a Emitentem nie występuje konflikt interesów. Osoby wchodzące w skład organów
zarządzających i nadzorczych Doradcy Prawnego nie wchodzą w skład organów zarządzających ani nadzorczych
Emitenta. Ponadto między Emitentem a Doradcą Prawnym nie występują żadne powiązania kapitałowe.

-

HLB M2 Audyt Sp. z o.o. powiązana jest z Emitentem umową na podstawie której zobowiązana jest do wykonania
badania sprawozdań finansowych Emitenta zamieszczonych w Prospekcie emisyjnym. Wynagrodzenie HLB M2
Audyt Sp. z o.o. jest wynagrodzeniem stałym. Między HLB M2 Audyt Sp. z o.o. a Emitentem nie występuje konflikt
interesów. Osoby wchodzące w skład organów zarządzających i nadzorczych spółki HLB M2 Audyt Sp. z o.o. nie
wchodzą w skład organów zarządzających ani nadzorczych Emitenta. Ponadto między Emitentem a HLB M2 Audyt
Sp. z o.o. nie występują żadne powiązania kapitałowe.

Powyższe podmioty są zainteresowane możliwie najszybszym dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji serii C Emitenta
do obrotu na rynku regulowanym. Ponadto spośród wskazanych powyżej osób zaangażowanych w dopuszczenie oraz
wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu żadna nie jest powiązana z Emitentem według MSR 24.

3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
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Nie dotyczy. Prospekt emisyjny został sporządzony wyłącznie w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii C
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.

4. INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

4.1. Opis typu i rodzaju dopuszczanych do obrotu akcji

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
356.018 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście) akcji serii C. Akcje serii C Emitenta są akcjami zwykłymi
na okaziciela.

4.2. Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone akcje

Zgodnie z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1 Ksh w związku z art. 430 Ksh podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały
Walnego Zgromadzenia. Uchwała taka dla swojej skuteczności musi być podjęta większością trzech czwartych głosów
oddanych.
Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy
od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem
emisyjnym albo memorandum informacyjnym załączonym do zawiadomienia dotyczącego tych akcji, na podstawie
przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych – po upływie dwunastu miesięcy od dnia odpowiednio, zatwierdzenia prospektu emisyjnego
albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z
informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie jednego miesiąca od dnia przydziału
akcji, przy czym wniosek o zatwierdzenie prospektu albo memorandum informacyjnego albo wniosek o stwierdzenie
równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym
nie mogą zostać złożone po upływie czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego
(art. 431 § 4 Ksh).
Akcje serii C
Akcje serii C zostały utworzone na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii C powstały w
wyniku podjęcia Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo – BRUK S.A. z dnia 1 czerwca 2010 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Wypis z treści Aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 roku, Rep. A nr 4082/2010:
„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 1 czerwca 2010 roku
Zgromadzenia działając na podstawie art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co
następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.560.180,00 (słownie: trzy miliony pięćset
sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych;
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2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji do 356.018 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemnaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych
każda. Nowe akcje serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi;
3. Objęcie akcji serii C nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie akcji
nowej emisji serii C w drodze subskrypcji prywatnej.
4. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za rok
obrotowy 2010;
5. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej;
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii C oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji
akcji serii C, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.”

4.3. Wskazanie czy akcje są papierami imiennymi, czy też na okaziciela oraz czy mają one formę dokumentu,
czy są zdematerializowane

Wszystkie Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela. Wszystkie Akcje Serii C są zdematerializowane i zarejestrowane
w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, zgodnie z art. 5 ust. 1, 3 i 4 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi.
Uchwałą nr 362/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
Akcje serii C zostały przyjęte do depozytu papierów wartościowych i oznaczone kodem PLMOBRK00013.
Uchwałą nr 785/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje Serii C
zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

4.4. Waluta emitowanych papierów wartościowych

Walutą wyemitowanych Akcji Serii C jest polski złoty.

4.5. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z papierami wartościowymi oraz
procedury wykonywania tych praw

4.5.1. Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki
Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:
1. Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego
rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom (art. 347 Ksh) oraz prawo do zaliczki
na poczet dywidendy.
Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co
oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok
obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, który może zostać wyznaczony przez
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych trzech miesięcy,
licząc od tego dnia (art. 348 Ksh). Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę
regulacje KDPW i GPW.
Emitent jest obowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, przypadającej na jedną akcję, oraz o terminach
dnia dywidendy i terminie wypłaty nie później niż 10 dni przed dniem dywidendy, a także przesyła do KDPW odpis
uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach. Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po
dniu dywidendy. KDPW przekazuje powyższe informacje wszystkim uczestnikom bezpośrednim, którzy ustalają liczbę
papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, a znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach na
koniec dnia dywidendy.
Uczestnicy bezpośredni przesyłają do KDPW informacje wskazujące: wysokość środków pieniężnych, które powinny
zostać przekazane uczestnikowi w związku z wypłatą dywidendy; określenie wysokości tych środków powinno nastąpić z
uwzględnieniem obowiązków uczestnika wynikających z wykonywania funkcji płatnika podatku dochodowego od osób
fizycznych od dochodów z dywidendy; łączną kwotę należnego podatku dochodowego od osób prawnych (krajowych i
zagranicznych), który powinien zostać pobrany przez Emitenta od dywidend wypłacanych za pośrednictwem uczestnika,
liczbę rachunków papierów wartościowych prowadzonych dla osób będących podatnikami podatku dochodowego od
osób prawnych, którym przysługuje prawo do wypłacanej dywidendy.
W dniu wypłaty Emitent obowiązany jest postawić do dyspozycji KDPW środki przeznaczone na realizację prawa do
dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala również termin wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 Ksh). W następstwie podjęcia
uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o
wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega
przedawnieniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 117, 118 i 120 ust. 1 Kodeksu cywilnego – w terminie 10 lat od dnia
wypłaty dywidendy. Po upływie tego terminu spółka może odmówić dokonania wypłaty dywidendy.
Zastosowanie stawki wynikającej z zawartej przez Rzeczpospolitą Polską umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu
opodatkowaniu, albo nie pobranie podatku zgodnie z taką umową w przypadku dochodów z dywidend jest możliwe
wyłącznie po przedstawieniu podmiotowi zobowiązanemu do potracenia zryczałtowanego podatku dochodowego tzw.
certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwą administrację podatkową. Obowiązek dostarczenia certyfikatu ciąży na
podmiocie zagranicznym, który uzyskuje ze źródeł polskich odpowiednie dochody. Certyfikat rezydencji ma służyć
przede wszystkim ustaleniu przez płatnika, czy ma zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną w umowie
międzynarodowej, czy też ze względu na istniejące wątpliwości, potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie. W
tym ostatnim przypadku, jeżeli nierezydent udowodni, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia umowy
międzynarodowej, które przewidywały redukcje krajowej stawki podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie
mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. Poza
tym nie istnieją inne ograniczenia ani szczególne procedury związane z dywidendami w przypadku akcjonariuszy
będących nierezydentami.
Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy,
powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów
zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o
niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za
ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 Ksh). Przepisy prawa nie zawierają innych
postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz akumulowanego lub
nieakumulowanego charakteru wypłat.
Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy
przewidywanej na koniec roku obrotowego, przy czym wyplata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
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2. Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Przy zachowaniu
wymogów, o których mowa w art. 433 Ksh, Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w
interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów;
przepisu o konieczności uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu
kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z
obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach
określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy
akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie
akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego
zgromadzenia.
3. Prawo pierwokupu akcji imiennych przysługujące Założycielom Spółki, które dotyczy również sytuacji wyrażenia zgody
przez Zarząd na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela (§8 ust. 2 Statutu).
4. Z akcjami Emitenta związane jest prawo do udziału w zyskach w postaci fakultatywnego prawa do wydawania świadectw
użytkowych w zamian za akcje umorzone (§ 10 ust. 2 Statutu), poza w/w prawem, z akcjami Emitenta nie jest związane
inne prawo do udziału w zyskach Emitenta, w szczególności Statut Emitenta nie przewiduje przyznania uczestnictwa w
zyskach Spółki w postaci wydania imiennych świadectw założycielskich, w celu wynagrodzenia usług świadczonych przy
powstaniu Spółki.
5. Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej
likwidacji. Zgodnie z art. 474 § 2 Ksh majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między
akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy; Statut Spółki nie przewiduje
żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.
6. Prawo do zbywania posiadanych akcji i praw do akcji.
7. Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot
uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje
akcjonariuszowi (art. 340 § 3 Ksh).
8. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, w drodze ich nabycia przez
Spółkę (§ 10 Statutu).

4.5.2. Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki
Akcjonariuszom Spółki przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce:
1. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH). Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
(dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) (art. 4061 Ksh).
2. Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 §1 Ksh). Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z
posiadanych akcji (art.4113 Ksh). Zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do
jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.
3. Z prawem do udziału w Walnym Zgromadzeniu związane jest prawo zwołania i prawo do żądania zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad i
zgłaszania projektów uchwał (art. 399 - 401 Ksh):
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a) prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyznane zostało akcjonariuszom reprezentującym co
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają
przewodniczącego tego zgromadzenia. (art. 399 § 3 Ksh).
b) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego
zgromadzenia; dodatkowo statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 400 §1 Ksh);
c) Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia – w spółce
publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad (art. 401 §1 Ksh);
d) Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 §4 Ksh);
e) ponadto każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 §5 Ksh);
f) dodatkowo każdy akcjonariusz ma prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem
obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 §2 Ksh),
g) każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia
tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał (art. 420 §2 Ksh). Zgodnie z § 31 statutu
Emitenta: „Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie
członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach
osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do
głosowania”.
4. Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Ksh. Uchwała walnego
zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu
pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie
uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:
a) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów,
b) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; wymóg
głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej,
c) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu,
d) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego
zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.
W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o
uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały (art. 424 §2 Ksh).
Podmiotom wskazanym powyżej przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie
nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z ustawą. Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały
walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie
później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały (art. 425 Ksh).
5. Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami – zgodnie z art. 385 §3 Ksh na wniosek akcjonariuszy,
reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez
najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób
powołania rady nadzorczej. Podczas wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami każdej akcji (za wyjątkiem akcji
niemych) przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.
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6. Prawo do żądania powołania rewidenta do spraw szczególnych – zgodnie z art. 84 Ustawy o ofercie publicznej. Na
wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów, walne
zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt spółki, określonego zagadnienia
związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Akcjonariusze ci mogą
w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej
uchwały w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
Jeżeli walne zgromadzenie nie podejmie uchwały odnośnie powołania rewidenta albo podejmie taką uchwałę z
naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw szczególnych.
7. Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (w szczególności zgodnie z
art. 428 Ksh) – podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego
żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad;
akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji (art.
429 Ksh).
8. Prawo do imiennego świadectwa depozytowego (art. 328 Ksh) – akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje
zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
9. Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z
odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym
Zgromadzeniem (art. 395 §4 Ksh).
10. Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 §1 Ksh). Lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy)
uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając
adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 §11 Ksh).
11. Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję,
złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału
zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka
komisji (art. 410 §2 Ksh).
12. Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421
§3 Ksh). Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonym
przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania walnego
zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z
których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę
głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z
podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny
sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dowody zwołania walnego zgromadzenia zarząd
powinien dołączyć do księgi protokołów.
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13. Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o
których mowa w art. 505 §1 Ksh (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 §1 Ksh (przypadku podziału Spółki) oraz w
art. 561 §1 Ksh (w przypadku przekształcenia Spółki).
14. Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 341 §7
Ksh).
15. Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w
stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta
albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub
głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na
podstawie porozumieć z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie
(art. 6 §4 i 6 Ksh).
16. Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych akcji (przymusowy wykup akcji)
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub
wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art.
87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o ofercie publicznej, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82
Ustawy o ofercie publicznej).
17. Prawo żądania wykupu posiadanych przez niego akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90%
ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o ofercie publicznej). Takiemu żądaniu są zobowiązani zadośćuczynić
solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzenia, jak również
podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od
akcjonariusza spoczywa również solidarnie na każdej ze stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5
Ustawy o ofercie publicznej, o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami zależnymi i
dominującymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.
18. Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu, przy czym zamiana akcji na okaziciela na
akcje imienne jest niedopuszczalna (§ 8 ust. 1 Statutu).
19. Prawo do dobrowolnego umorzenia akcji (art. 359 §1 Ksh). Zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, akcje mogą być
umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Uchwała Walnego
Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności
podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
20. Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz spółki lub innym osobom o naprawienie wyrządzonej szkody
spółce (art. 486 i 487 Ksh).

4.6. Uchwały i oświadczenia dotyczące emisji akcji Spółki i wprowadzenia ich do obrotu

Podstawą prawną emisji Akcji Serii C jest Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mo – BRUK S.A. z
dnia 1 czerwca 2010 roku, zgodnie z którą postanowiono dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
większą niż 3.560.180,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt złotych) poprzez emisję do
356.018 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 złotych każda, z wyłączeniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Wypis z treści Aktu notarialnego z dnia 1 czerwca 2010 roku, Rep. A nr 4082/2010:
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„Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 1 czerwca 2010 roku
Zgromadzenia działając na podstawie art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co
następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 3.560.180,00 (słownie: trzy miliony pięćset
sześćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych;
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji do 356.018 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemnaście) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć)
złotych każda. Nowe akcje serii C mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi;
3. Objęcie akcji serii C nastąpi zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez zaoferowanie
akcji nowej emisji serii C w drodze subskrypcji prywatnej;
4. Emitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za
rok obrotowy 2010;
5. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej;
6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji serii C oraz sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej nowej emisji
akcji serii C, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji.”
Podstawą do ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 356.018 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć
tysięcy osiemnaście) akcji serii C jest Uchwała nr 20 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26
października 2011 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wypis z treści Aktu notarialnego z dnia 26 października 2011 roku, Rep. A nr 7208/2011:
„Uchwała nr 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Mo – BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi
z dnia 26 października 2011 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C
do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz na
podstawie art. 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”),
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

1.
2.

3.

4.

§1
Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) akcji na okaziciela serii C Spółki („Akcje Serii C”).
Postanawia się o przeniesieniu wszystkich zdematerializowanych akcji, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect, to jest Akcji Serii C, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
O ile będzie to konieczne, upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja i dematerializacja Akcji Serii C Spółki, związku z
ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z art. 5 i 6 Ustawy o Obrocie.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu
dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
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Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do
Komisji Nadzoru Finansowego oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów
lub zawiadomień w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również do podjęcia wszelkich niezbędnych działań
faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu
na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.7. Przewidywana data emisji akcji

Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Emitenta z dnia 1 czerwca 2010 roku. Emisja Akcji Serii C, została zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w dniu 21 lipca
2010 roku.

4.8. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
4.8.1. Ograniczenia wynikające ze Statutu
Według art. 337 § 1 Ksh akcje są zbywalne. Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych (§ 8 ust. 2
Statutu Emitenta).
Ponadto zgodnie § 8 ust. 1 Statutu akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu, a w
przypadku odmowy zgody na dokonanie zamiany, Zarząd w terminie dwóch miesięcy, od dnia złożenia wniosku o dokonanie
zamiany, wskazuje nabywcę akcji, cenę oraz termin zapłaty ceny, a cena za jedną akcję wynosi 3 krotność wartości
księgowej akcji i nie może być wyższa od średniej ceny rynkowej akcji z okresu ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia złożenia
wniosku o dokonanie zamiany, przy czym do obliczenia średniej ceny rynkowej akcji przyjmuje się kursy zamknięcia akcji z
notowań giełdowych. Tak określona cena ma zastosowanie w przypadku braku zgody Zarządu na zamianę akcji i braku
wskazania nabywcy.
Poza tym obrót akcjami Emitenta nie doznaje żadnych ograniczeń. Emitentowi nie są znane żadne umowy, które
ograniczałyby na określony czas rozporządzanie akcjami lub ułamkowymi częściami akcji albo ustanawiałyby prawo
pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji (art.338 Ksh).
4.8.2. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi
Obrót papierami wartościowymi Emitenta, jako spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym w ustawie z dnia 29
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, które
wraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zastąpiły przepisy Prawa o Publicznym
Obrocie Papierami Wartościowymi.
Zgodnie z art. 19 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
- papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem obrotu na rynku
regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,
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-

dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami wartościowymi lub
innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

Członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci
albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym
charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny
lub osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi
instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. Okresem zamkniętym jest:
- okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta lub instrumentów
finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do
przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,
- w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był
krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na
podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
- w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres
pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres
ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba, że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych
finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.
Osoby, wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta albo będące prokurentami, inne osoby
pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych
dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających
wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych
dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi,
dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na
takim rynku.
Zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, każdy:
- kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50% 75% albo 90 % ogólnej liczby głosów w
spółce publicznej, albo
- kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50% 75% albo 90 % ogólnej liczby głosów w tej
spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%,
75% albo 90 % lub mniej ogólnej liczby głosów,
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 2% ogólnej
liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do obrotu na rynku oficjalnych notowań
- giełdowych lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego
rynku regulowanego, albo
- kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej
liczby głosów,
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jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia w którym dowiedział się o
zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w
przypadku zmiany wynikającej z nabycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym ‐ nie później niż
w terminie 6 dni sesyjnych od dnia zawarcia transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą
rynek regulowany w regulaminie, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ogłoszone przez
Komisję w drodze publikacji na stronie internetowej.
Zawiadomienie powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy
zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki
oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych
akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej
liczbie głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów, powinno dodatkowo
zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od
złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu,
akcjonariusz jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym
Komisję oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie
papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej
liczbie głosów w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej
liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.
Stosownie do art. 72 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej zwiększenie udziału w
ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w
ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż
12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie
mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów (art. 72 ust. 1 ustawy). Ponadto, przekroczenie:
- 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby
głosów, za wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia
wezwania, o którym mowa w podpunkcie poniżej (art. 73 ust. 1 ustawy),
- 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki (art. 74 ust. 1),
przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej
emisji, nabycia akcji w ofercie publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub
podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna
zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od przekroczenia odpowiedniego progu, albo do
ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66%
ogólnej liczby głosów (dotyczy przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia
progu 66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby
głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie
więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub
wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 ustawy). Obowiązek, o którym mowa w art. 73 ust.
2 ustawy i art. 74 ust. 2 ustawy ma zastosowanie także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów uległ
dalszemu zwiększeniu, z tym, że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 5 ustawy). Akcjonariusz, który w okresie 6
miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 lub 2 nabył, po cenie wyższej niż cena
określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku wykonania
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obowiązku, o którym mowa w art. 83 ustawy, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy
ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje zostały nabyte po cenie
obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4.
Obowiązki, o których mowa w art. 72 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach
wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 ustawy).
Zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obowiązki wskazane w art. 72 i 73 ustawy nie powstają w
przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia
zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy,
obowiązki o których mowa w art. 72‐74 ustawy nie powstają w przypadku nabywania akcji:
- spółki, której akcje wprowadzone są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są przedmiotem obrotu
zorganizowanego,
- od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,
- w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
- zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach
określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz.
871 oraz z 2005 r. Nr 83, poz. 719 i Nr 183, poz. 1538),
- obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do korzystania z
trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu,
- w drodze dziedziczenia, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy.
Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone
zastawem, do chwili jego wygaśnięcia za wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o
ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o niektórych
zabezpieczeniach finansowych.
Zgodnie z art. 76 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na
zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, listy zastawne, które są
zdematerializowane lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa, a w przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być
wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w
odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1‐3 ustawy.
Stosownie do art. 77 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu
zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem wezwania, a ustanowienie
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później
niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze
jego ogłoszenia Komisji oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia do niego
treści wezwania (art. 77 ust. 2 ustawy). Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne chyba, że po jego
ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na
wszystkie pozostałe akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie
pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 ustawy). Po ogłoszeniu wezwania, podmiot
obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym
wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a
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w przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 ustawy). Po otrzymaniu zawiadomienia, Komisja może
najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych
zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym w
żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 ustawy). W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji oraz spółki
prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem
wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a
także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki
publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki mogą
nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania oraz w sposób w nim określony i
jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji, ani zawierać umów, z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych
akcji, w czasie trwania wezwania, nie mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie (art. 77 ust.
4 ustawy).
Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72–74 ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, powinna zostać
ustalona na zasadach określonych w art. 79 ustawy.
Wyliczone wyżej obowiązki, zgodnie z brzmieniem art. 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych spoczywają również na:
1. podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z:
- nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów depozytowych wystawionych w
związku z akcjami spółki publicznej,
2. funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów
określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:
- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,
3. podmiocie, w przypadku, którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych
przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:
- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych
w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi,
- w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub
większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
ustawy o funduszach inwestycyjnych ‐ w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów
wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu
na walnym zgromadzeniu,
- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do
wykonywania prawa głosu,
4. również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony
do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji
co do sposobu głosowania;
5. wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty
akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub prowadzenia trwałej polityki
wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych
obowiązków;
6. podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie
zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.
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W przypadkach wskazanych w pkt. 5 i 6, obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną
przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5, domniemywa się w przypadku posiadania akcji
spółki publicznej przez:
- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również
osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku
papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.
Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:
- papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według
własnego uznania.
Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:
- po stronie podmiotu dominującego ‐ wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z ust. 1 pkt 4 wlicza się
liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,
- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub
wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Stosownie do art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przepisów rozdziału 4 nie stosuje się w przypadku nabywania akcji przez firmę
inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi, zadań związanych z organizacją rynku regulowanego (art. 90 ust.1).
Przepisu art. 69 nie stosuje się w przypadku nabywania lub zbywania akcji przez firmę inwestycyjną w celu realizacji zadań,
o których mowa w ust. 1, które łącznie z akcjami już posiadanymi w tym celu uprawniają do wykonywania mniej niż 10%
ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o ile prawa głosu przysługujące z tych akcji nie są wykonywane oraz firma
inwestycyjna, w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Emitentem o realizację zadań, o których mowa w ust. 1,
zawiadomi organ państwa macierzystego, o którym mowa w art. 55a, właściwy dla Emitenta, o zamiarze wykonywania
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego oraz firma inwestycyjna zapewni identyfikację akcji posiadanych w
celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
Ponadto przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70, oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w
przypadku nabywania akcji w drodze krótkiej sprzedaży, o której mowa w art. 3 pkt 47 ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi.
Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się również w przypadku nabywania akcji w ramach systemu zabezpieczania płynności
rozliczania transakcji, na zasadach określonych przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi; przez spółkę, której Krajowy Depozyt przekazał wykonywanie czynności z zakresu
zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w regulaminie, o którym mowa w art.
48 ust. 15 tej ustawy; przez spółkę prowadzącą izbę rozliczeniową w regulaminie, o którym mowa w art. 68b ust. 2 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi.
Przepisów rozdziału 4 nie stosuje się także do podmiotu dominującego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz podmiotu
dominującego firmy inwestycyjnej, wykonujących czynności, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b, pod warunkiem, że:
spółka zarządzająca lub firma inwestycyjna wykonują przysługujące im w związku z zarządzanymi portfelami prawa głosu
niezależnie od podmiotu dominującego; pod warunkiem, że podmiot dominujący nie udziela bezpośrednio lub pośrednio
żadnych instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu spółki publicznej; pod warunkiem, że podmiot
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dominujący przekaże do Komisji oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 opisanych powyżej, wraz
z listą zależnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, spółek zarządzających oraz firm inwestycyjnych zarządzających
portfelami ze wskazaniem właściwych organów nadzoru tych podmiotów.
Przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69, art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 – w zakresie dotyczącym art.
69, nie stosuje się również w przypadku porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5, zawieranych dla ochrony praw
akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonywania przez nich uprawnień określonych w art. 84 i 85 oraz w
art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, 425, art. 429 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
Ponadto przepisów rozdziału 4, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 w zakresie dotyczącym art. 69, nie stosuje się w
przypadku udzielenia pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4, dotyczącego wyłącznie jednego walnego
zgromadzenia. Zawiadomienie składane w związku z udzieleniem lub otrzymaniem takiego pełnomocnictwa powinno
zawierać informację dotyczącą zmian w zakresie praw głosu po utracie przez pełnomocnika możliwości wykonywania prawa
głosu.
4.8.3. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie
Publicznej oraz z Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których
mowa wyżej, w sposób następujący:
1. na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje
czynności, o których mowa w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę
pieniężna do wysokości 200.000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu
działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej osoby w
podejmowane na jej rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 ustawy),
2. na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 160 ust. 1 ustawy, Komisja
może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężna do wysokości 100.000 złotych, chyba, że osoba ta zleciła
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w
sposób który wyłącza wiedzę tej osoby o transakcjach zawieranych w ramach tego zarządzania albo przy zachowaniu
należytej staranności nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 ustawy).
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o których mowa wyżej, w
sposób następujący:
1. zgodnie z art. 89 ustawy prawo głosu z:
- akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego
osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy),
- wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem
obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 (89 ust. 1 pkt 2 ustawy),
- akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 ustawy (art. 89 ust. 1 pkt 3
ustawy),
- wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o których
mowa odpowiednio w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74ust. 2 lub 5, chyba że wykona w terminie obowiązki określone w
tych przepisach,(art. 89 ust. 2 ustawy),
- wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył
akcje z naruszeniem obowiązków określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 albo nie wykonał obowiązków
określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5,
- w przypadku nabycia lub objęcia akcji spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 pkt 3
albo art. 88a, albo niezgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 przez podmiot, który nabył lub objął akcje, oraz podmioty od niego
zależne.
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nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi ‐ nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku
głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw;
2. zgodnie z art. 97 ustawy, na każdego kto:
- nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67,
- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69, lub dokonuje takiego zawiadomienia z
naruszeniem warunków określonych w tych przepisach,
- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 72-74,
- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77,
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie obowiązku zbycia
akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3,
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 2
lub 5,
- nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 90a ust. 1,
- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78, w określonym w nim terminie nie wprowadza niezbędnych zmian lub
uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje wyjaśnień dotyczących jego treści,
- nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym w art. 74 ust. 3,
- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72‐74 lub art. 91 ust. 6, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art.
79,
- bezpośrednio lub pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a,
- nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72‐74, art. 79 lub art. 91 ust. 6,
- dokonuje przymusowego wykupu niezgodnie z zasadami, o których mowa w art. 82,
- nie czyni zadość żądaniu, o którym mowa w art. 83,
- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 nie udostępnia dokumentów rewidentowi do spraw szczególnych
lub nie udziela mu wyjaśnień,
- nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w art. 90a ust. 3,
- dopuszcza się czynów określonych w powyższych punktach, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 złotych, przy czym może być ona nałożona
odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia
dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub
prowadzenia trwałej polityki wobec spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja może wyznaczyć termin ponownego wykonania
obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w
razie bezskutecznego upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
4.8.4. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza
równowartość 50.000.000 Euro. Przy badaniu wysokości obrotu bierze się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców
bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do
których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 16 Ustawy o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów). Wartość denominowana w EUR podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru
koncentracji lub nałożenia kary (art. 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 503

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:
1. Połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców.
2. Przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób ‐
bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców.
3. Utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy.
4. Nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót
realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.
Zgodnie z treścią art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez przedsiębiorcę
zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.
Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:
1. jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie przekroczył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości
10.000.000 Euro.
2. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich odsprzedaży, jeżeli
przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w
akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia
nabycia lub objęcia oraz że:
- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku
lub tych akcji albo udziałów.
3. polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich
sprzedaży,
4. następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest
konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
5. przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: wspólnie łączący się przedsiębiorcy, przedsiębiorca przejmujący kontrolę,
wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy, przedsiębiorca nabywający część
mienia innego przedsiębiorcy. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co
najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od
dnia jego wszczęcia.
Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja
powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się
od dokonania koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie koncentracji lub zakazuje
dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać
przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na dokonanie
koncentracji ‐ koncentracja nie została dokonana.

4.8.5. Odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków wynikających z Ustawy o Ochronie
Konkurencji i Konsumentów
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Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w
wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli
przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie m.in. dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody bądź dopuścił się stosowania
praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 Euro, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym
mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe
dane, nie udzielił żądanych przez Prezesa Urzędu informacji bądź udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd
informacji, lub nie współdziała w toku kontroli prowadzonej w ramach postępowania na podstawie art. 105a, z zastrzeżeniem
art. 105d ust. 2.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę
pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 Euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków
sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą
lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności
przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie wykonała decyzji
postanowień lub wyroków, lub nie zgłosiła zamiaru koncentracji lub nie udzieliła informacji lub udzieliła nierzetelnych lub
wprowadzających w błąd informacji żądanych przez Prezesa Urzędu.
W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach
określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy, zbycie udziałów lub akcji
zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują
wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku
niewykonania decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału
przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528‐550 Ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych
środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności
okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy.
4.8.6. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z
dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, mające wpływ na obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw
(zwanego dalej Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a
więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i
usługami. Rozporządzenie obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w
przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym
dokonaniem, a po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty lub przejęciu lub nabyciu kontrolnego pakietu akcji.
Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać, gdy
zainteresowane przedsiębiorstwa przedstawiają Komisji szczerą intencję zawarcia umowy lub, w przypadku publicznej oferty
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przejęcia, gdy podały do publicznej wiadomości zamiar wprowadzenia takiej oferty, pod warunkiem, że zamierzona umowa
lub oferta doprowadziłaby do koncentracji o wymiarze wspólnotowym.
Zawiadomienie Komisji Europejskiej służy uzyskaniu jej zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja
przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:
- gdy łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 5 000 milionów euro,
oraz
- gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 250 milionów euro, chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje
więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym Państwie
Członkowskim.
Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy;
- łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 miliona
euro,
- w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100 milionów euro,
- w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 100 milionów euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw
wynosi więcej niż 25 milionów euro, oraz
- łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych
przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100 milionów euro,
chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów
przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym Państwie Członkowskim.

4.9. Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu i odkupu w
odniesieniu do papierów wartościowych

Ustawa o ofercie publicznej wprowadza instytucję przymusowego wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82
ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec
niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych
spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych
akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje
bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu.
Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w
wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej
zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za
pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest
zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego
zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na
którym są notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te spółki. Do
zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od przymusowego wykupu jest
niedopuszczalne.
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Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych przez siebie akcji przez
innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie
i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub
przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także
solidarnie każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego
głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o ile członkowie tego porozumienia
posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

4.10. Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie
w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego

Zgodnie z oświadczeniem Emitenta, w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz w roku bieżącym nie ogłaszano ani nie
przeprowadzono publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta.

4.11. Informacje na temat opodatkowania dochodów uzyskiwanych z papierów wartościowych
4.11.1.Opodatkowanie dochodów z dywidendy
Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób
prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku
dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na
terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej ‐ stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że
umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika
stanowi inaczej.
4.11.1.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne
Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób
fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest, zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek
przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca
następującego po miesiącu pobrania podatku.
Zgodnie z art. 24 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z udziału w zyskach osób prawnych
jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: dochód z umorzenia udziałów lub akcji, dochód uzyskany z
odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją
osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot
przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej. Art. 24 ust. 5d Ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych określa, że dochód z umorzenia akcji to nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad
kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia
nabycia spadku lub darowizny.
4.11.1.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z
tytułów udziału w zyskach osób prawnych, zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany
podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane przez podmiot dokonujący wypłaty należności
w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu
skarbowego.
Według art. 10 ust. 1 „dochodem z udziału w zyskach osób prawnych”, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, jest dochód faktycznie uzyskany z akcji, w tym także: dochód z umorzenia akcji,
dochód uzyskany z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki – w celu umorzenia tych akcji, wartość majątku otrzymanego w
związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący
równowartość kwot przekazanych na ten kapitał z innych kapitałów osoby prawnej.
Należy wskazać, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przychodów z tytułu
umorzenia akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia akcji na rzecz spółki w celu umorzenia tych akcji
oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, nie zalicza się kwot w tej części, która stanowi
koszt nabycia bądź objęcia, odpowiednio, umarzanych lub unicestwianych w związku z likwidacją akcji.
Dochody (przychody) z powyższych źródeł, ewentualnie po pomniejszeniu o kwoty niestanowiące przychodów, określone w
art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowane są, zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
4.11.1.3. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne
Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19% przychodu spoczywa na podmiocie, który dokonuje wypłat
należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób
prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu, czyli:
- osób prawnych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (art. 3 ust. 2 Ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych) i
- osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (art. 3 ust. 2a Ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca
zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady
opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia
tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych.
Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie
pobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do
celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ
administracji podatkowej (art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W przypadku osób fizycznych,
zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie stawki podatku wynikającej z
właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo nie pobranie podatku jest możliwe, pod
warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.
Na podstawie artykułu 22 ust. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podatku dochodowego zwolnione są
dochody z dywidend oraz inne dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które łącznie spełniają
następujące warunki:
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1. wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca
podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest
spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. spółka uzyskująca dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki wypłacającej te
dochody,
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
- spółka, o której mowa w pkt. 2 powyżej, albo
- zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2 powyżej.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z
dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości nie mniej niż 10% nieprzerwalnie
przez okres dwóch lat.
Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w wysokości
10% przez spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej upływa po dniu uzyskania tych dochodów. W
przypadku niedotrzymania warunku posiadania akcji w tej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat Emitent będzie
zobowiązany do zapłaty podatku (wraz z odsetkami za zwłokę) od dochodów w wysokości 19% przychodów do 20 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia.
Emitent bierze odpowiedzialność za potrącenie podatków u źródła, w przypadku gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w tym umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, wypłacane przez niego na rzecz inwestorów zagranicznych kwoty
dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegają opodatkowaniu w Polsce.
4.11.1.4. Informacje o uzyskanych zezwoleniach dewizowych lub konieczności ich uzyskania
Zgodnie z art. 27 ust. 2 Prawa dewizowego, w przypadku, gdy przekaz lub rozliczenie jest związane z osiągnięciem przez
nierezydenta przychodu lub dochodu, od którego podatek lub zaliczka na podatek są pobierane przez płatnika lub inkasenta
będącego rezydentem, dokonanie przekazu lub rozliczenia następuje po złożeniu bankowi przez płatnika lub inkasenta
pisemnego oświadczenia o obliczeniu i pobraniu podatku lub zaliczki na podatek oraz dowodu wpłaty podatku lub zaliczki na
podatek właściwemu urzędowi skarbowemu, o ile zgodnie z odrębnymi przepisami upłynął termin ich płatności.

4.11.2.Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

4.11.2.1. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby fizyczne
Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub
pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach
mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i
pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z
pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.
Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:
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-

różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami
uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem
art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których
mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania
przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych
oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1
pkt 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość
prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo
wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego
zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e,
osiągnięta w roku podatkowym.
Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt
1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z
realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu
objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art.
30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z
umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niezapłacenie podatku zgodnie z taka umową ma zastosowanie,
pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika
zaświadczeniem o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych (tzw. Certyfikat rezydencji) wydanym przez
właściwy organ administracji podatkowej.
4.11.2.2. Dochody z obrotu akcjami uzyskiwane przez osoby prawne
Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze
sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze
sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są
do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub
straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki
od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za
poprzednie miesiące tego roku.
Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6‐7 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z
umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku zgodnie z taką umową ma zastosowanie, pod
warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika zaświadczeniem
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o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji) wydanym przez właściwy organ administracji
podatkowej.
4.11.2.3. Dochody ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru
Zasady opodatkowania dochodu ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru są analogiczne do zasad opodatkowania
dochodów ze sprzedaży akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Podobnie w przypadku podatników podatku
dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania dochodów ze sprzedaży praw do akcji oraz praw poboru są
analogiczne, jak przy sprzedaży akcji.

4.11.3.Podatek od spadków i darowizn
Zgodnie z Ustawą o podatku od spadku i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw
majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem
od spadków i darowizn, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe
dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium RP.

4.11.4.Podatek od czynności cywilnoprawnych
Przepis art. 9 pkt 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności
cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:
- firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,
- dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa
te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o obrocie instrumentami finansowymi.
W innych przypadkach sprzedaż instrumentów finansowych podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej sprzedawanych instrumentów finansowych (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b
Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są na podstawie art.
10 ust. 2 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze w przypadku, gdy sprzedaż instrumentów finansowych
dokonywana jest w formie aktu notarialnego. W pozostałych przypadkach podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu
podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w
terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek powyższy ciąży, zgodnie z art. 4 pkt 1 Ustawy o
podatku od czynności cywilnoprawnych, na kupującym instrumenty finansowe.

4.11.5.Odpowiedzialność płatnika
Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z
późn. zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go
we właściwym terminie organowi podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Płatnik odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli płatnika.
Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej,
albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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5.

INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych, a jedynie z
dopuszczeniem akcji serii C Emitenta do obrotu na rynku regulowanym.

6.

DOPUSZCZENIE AKCJI DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU

6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do
obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym lub innych rynkach

Dopuszczenie na rynek regulowany GPW
Zamiarem Emitenta jest aby:
356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C
notowane było na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW. W przypadku, gdy Emitent nie będzie spełniał kryterium
dopuszczenia na rynek podstawowy, Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie i wprowadzenie powyższych papierów
wartościowych do obrotu na rynku równoległym GPW. Termin debiutu Spółki na rynku regulowanym planowany jest na I
kwartał 2012 r.
Informacja o zamiarze zmiany rynku notowania papierów wartościowych Spółki z rynku podstawowego na rynek równoległy
(co może być związane np. z niespełnieniem przez Emitenta warunków dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym)
zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu.
Do dnia zatwierdzenia Prospektu Akcje Spółki nie były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu wszystkie akcje serii C Emitenta są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcje serii C notowane są pod skrótem MBR i zarejestrowane są w KDPW pod kodem ISIN PLMOBRK00013.

6.2. Wszystkie rynki regulowane lub rynki równoważne, na których zgodnie z wiedzą Emitenta, są
dopuszczone do obrotu papiery wartościowe tej samej klasy, co papiery wartościowe oferowane lub
dopuszczone do obrotu

Akcje serii C nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym lub rynku równoważnym. Akcje serii C są natomiast
przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

6.3. Informacje o ewentualnej subskrypcji prywatnej papierów wartościowych tej samej klasy co papiery
oferowane w drodze oferty publicznej lub wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym

Poza akcjami serii C, które mają być przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, oraz akcjami serii A i B,
które nie są przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, nie zostały utworzone żadne inne papiery
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wartościowe tej samej lub innej klasy, które są przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze publicznym lub
prywatnym.

6.4. Nazwa i adres podmiotów posiadających wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na
rynku wtórnym, zapewniających płynność oraz podstawowe warunki ich zobowiązania

Funkcję animatora rynku dla papierów wartościowych Emitenta notowanych na rynku NewConnect pełni, na podstawie
umowy z dnia 7 października 2011 r. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z
postanowieniami tejże umowy, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jest zobowiązany do podejmowania
wszelkich czynności mających na celu wspomaganie płynności akcji lub praw do akcji Emitenta notowanych na rynku
NewConnect, a w szczególności do jednoczesnego składania zleceń kupna i sprzedaży akcji Emitenta na własny rachunek.
6.5. Informacje na temat stabilizacji cen w związku z ofertą

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych. Emitent nie
planuje podejmować działań stabilizacyjnych związanych ze stabilizacją kursu akcji. Do dnia zatwierdzenia Prospektu
Emitent nie zawarł umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną.

7.

INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ

Na podstawie niniejszego Prospektu nie są oferowane akcje Emitenta będące w posiadaniu obecnych akcjonariuszy.
Na dzień zatwierdzenia Prospektu emisyjnego, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, nie zostały zawarte umowy typu
„lock-up”.

8.

KOSZTY EMISJI LUB OFERTY

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych.

9.

ROZWODNIENIE

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z przeprowadzeniem oferty papierów wartościowych, w związku z
czym nie ma możliwości rozwodnienia.

10. INFORMACJE DODATKOWE

10.1. Zakres działań doradców związanych z emisją lub ofertą

Sporządzenie niniejszego Prospektu nie jest związane z emisją papierów wartościowych.
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10.2. Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych
rewidentów, oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport

Poza opiniami z badania sprawozdań finansowych oraz opiniami z przekształcenia sprawozdań finansowych z Polskich
Standardów Rachunkowości na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości nie były sporządzane dodatkowe raporty przez
biegłych rewidentów.

10.3. Dane o ekspertach, których oświadczenia lub raporty zostały zamieszczone w Dokumencie Ofertowym

Nie były podejmowane działania ekspertów związane z emisją.

10.4. Oświadczenie o rzetelności informacji uzyskanych od osób trzecich oraz o źródłach tych informacji

Nie były uzyskiwane dodatkowe informacje od osób trzecich.
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11. DEFINICJE I SKRÓTY

Skrót
ASO/Alternatywny System Obrotu

Definicja i objaśnienie
Alternatywny System Obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doradca Emitenta

Spółka Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu

Emitent, Spółka (Dominująca);
Mo-BRUK

Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi 68, 33-322 Korzenna

Grupa (Kapitałowa)

Spółka Dominująca Mo-BRUK SA wraz ze spółką zależną Raf-Ekologia Sp. z o.o.

Spółka (jednostka) zależna

Raf-Ekologia Sp. z o.o.

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Organizator Alternatywnego
Systemu Obrotu

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KDPW

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

KSH, Kodeks spółek handlowych

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku- Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.00.94.1037 z późn.
zm.)

Ustawa o Obrocie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.)

Ustawa o Ofercie

Ustawa o Ochronie Konkurencji i
Konsumentów

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
(Dz.U.2009.185.1439 -j.t.)
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.07.50.331 z
późn. zm.)

Rozporządzenie Rady w sprawie
koncentracji

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw

Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Fizycznych
Ustawa o Podatku Dochodowym
od Osób Prawnych
Ustawa o Podatku od Czynności
Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 51, poz. 307 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r.,
Nr 74, poz. 397 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r.,
Nr 101, poz. 649 z późn. zm.)

Ustawa o Podatku od Spadku i
Darowizn

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadku i darowizn (Dz.U. z 2009 r., Nr 93, poz.
768 z późn. zm.)

Ustawa o Rachunkowości (PSR)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.
zm.)

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy
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Osoby nadzorujące

Rada Nadzorcza Emitenta

Osoby zarządzające

Zarząd Emitenta

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

B+R

Badania i rozwój – działania badawczo-rozwojowe prowadzone przez Emitenta

Mj/kg

Mega dżul na kilogram - jednostka energii przypadająca na jednostkę masy

PLN, zł

Złoty - prawny środek płatniczy w Rzeczpospolitej Polskiej będący w obiegu publicznym od dnia
1 stycznia 1995 roku, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o denominacji złotego (Dz.U. z
1994 r., Nr 84, poz. 383 94.84.383 z późn. zm.)
standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
(IASB). Obejmują one:
a) Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej,
b) Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz
c) Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości
Finansowej (KIMSF) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SKI)
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonujące dyrektywę
2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych
oraz rozpowszechniania reklam (Dz.Urz. UE L 149 z 30 kwietnia 2004 roku z późniejszymi
zmianami)
Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (Committee of European
Securities Regulators) – obecnie ESMA - European Securities and Markets Authority –
Europejska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości służące zabezpieczeniu oznaczonej
wierzytelności, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z
pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości, tzn.
zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego - może on
dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem
wieczystym nieruchomości. Uprawniony z tytułu hipoteki to wierzyciel hipoteczny, natomiast
właściciela nieruchomości obciążonej określa się mianem dłużnika hipotecznego.
Hipoteka, która obciąża kilka nieruchomości w ten sposób, że wierzyciel może żądać
zaspokojenia się z dowolnej nieruchomości spośród obciążonych, wedle własnego wyboru.
Celem hipoteki łącznej jest ułatwienie i obniżenie kosztów ustanawiania zabezpieczenia
pojedynczej wierzytelności na większej liczbie nieruchomości należących do jednej bądź
większej ilości osób. Dzięki szerokiemu uprzywilejowaniu interesów wierzyciela, ten rodzaj
hipoteki umożliwia uzyskanie zabezpieczenia rzeczowego o wartości wielokrotnie
przekraczającej wartość zabezpieczonej wierzytelności.
Ograniczone prawo rzeczowe, które ma na celu zabezpieczenie wierzytelności w przedmiocie
rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych. Istotą zastawu rejestrowego jest
uprawnienie wierzyciela do zaspokojenia się z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na to
czyją stała się własnością, także z pierwszeństwem przed wierzytelnościami osobistymi
właściciela rzeczy. Przedmiot zastawu może być pozostawiony w posiadaniu zastawcy.

Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF/MSR)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr
809/2004

CESR

Hipoteka

Hipoteka łączna

Zastaw rejestrowy
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13. ZAŁĄCZNIKI

13.1. Statut Emitenta

STATUT
Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity

PREAMBUŁA
Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą:
„Mo-BRUK” J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej w spółkę akcyjną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Spółka będzie prowadzona pod firmą: Mo-BRUK Spółka Akcyjna. Spółka może również
posługiwać się skrótem firmy Mo-BRUK S.A.
§ 2.
Siedzibą spółki jest miejscowość Niecew (Niecew 68, 33-322 Korzenna).
§ 3.
Spółka działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 4.
1.

Spółka może powoływać filie, biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne
jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

2.

Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych Spółkach, w tym również w
Spółkach z udziałem zagranicznym.
§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)

Wydobywanie węgla kamiennego – (PKD 05.10.Z)

2)

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu– (PKD 08.12.Z),

3)

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane - (PKD 08.99.Z),

4)

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie – (PKD
09.90.Z),

5)

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań – (PKD 10.85.Z),

6)

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej – (PKD 19.20.Z),

7)

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – (PKD 20.13.Z),
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8)

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – (PKD 20.14.Z),

9)

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD
20.59.Z),

10) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu - (PKD 23.61.Z),
11) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – (PKD 23.63.Z),
12) Produkcja zaprawy murarskiej – (PKD 23.64.Z),
13) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – (PKD 23.69.Z),
14) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – (PKD 23.70.Z),
15) Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie
indziej niesklasyfikowana – (PKD 23.99.Z),
16) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – (PKD 25.11.Z),
17) Produkcja pozostałych gotowych
niesklasyfikowana – (PKD 25.99.Z),

wyrobów

metalowych,

gdzie

indziej

18) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – (PKD 35.23.Z),
19) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – (PKD 36.00.Z),
20) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – (PKD 37.00.Z),
21) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne- (PKD 38.11.Z),
22) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.12.Z),
23) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – (PKD - 38.21.Z),
24) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – (PKD 38.22.Z),
25) Demontaż wyrobów zużytych – (PKD 38.31.Z),
26) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – (PKD 38.32.Z),
27) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z
gospodarką odpadami – (PKD 39.00.Z),
28) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – (PKD
41.10.Z),
29) Roboty budowlane związane ze
niemieszkalnych – (PKD 41.20.Z),

wznoszeniem

budynków

mieszkalnych

i

30) Roboty związane z budową dróg i autostrad – (PKD 42.11.Z),
31) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – (PKD 42.12.Z),
32) Roboty związane z budową mostów i tuneli – (PKD 42.13.Z),
33) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej – (PKD 42.91.Z),
34) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane – (PKD 42.99.Z),
35) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – (PKD 43.11.Z),
36) Przygotowanie terenu pod budowę – (PKD 43.12.Z),
37) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich – (PKD 43.13.Z),
38) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
klimatyzacyjnych – (PKD 43.22.Z),

cieplnych,

39) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – (PKD 43.29.Z),
40) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian – (PKD 43.33.Z),
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gazowych

i

41) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – (PKD 43.39.Z),
42) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – (PKD 43.91.Z),
43) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – (PKD
43.99.Z),
44) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – (PKD
45.20.Z),
45) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli – (PKD 45.32.Z),
46) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż
hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – (PKD 45.40.Z),
47) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – (PKD 46.71.Z),
48) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego –
(PKD 46.73.Z),
49) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – (PKD 46.75.Z),
50) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – (PKD 46.76.Z),
51) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – (PKD 46.77.Z),
52) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – (PKD 46.90.Z),
53) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – (PKD 47.11.Z),
54) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach –
(PKD 47.19.Z),
55) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– (PKD 47.21.Z),
56) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – (PKD 47.22.Z),
57) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków
wyspecjalizowanych sklepach – (PKD. 47.23.Z),

i

mięczaków

prowadzona

w

58) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.24.Z),
59) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.25.Z),
60) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – (PKD 47.26.Z),
61) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – (PKD 47.29.Z),
62) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – (PKD
47.30.Z),
63) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD
47.61.Z),
64) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów
wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.62.Z),

piśmiennych

prowadzona

w

65) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
(PKD 47.65.Z),
66) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach – (PKD 47.73.Z),
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67) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.75.Z),
68) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych,
karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – (PKD
47.76.Z),
69) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów
wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.77.Z),

i

70) Sprzedaż
detaliczna
pozostałych
nowych
wyspecjalizowanych sklepach – (PKD 47.78.Z),

biżuterii
wyrobów

prowadzona

w

prowadzona

w

71) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami – (PKD 47.99.Z),
72) Transport drogowy towarów – (PKD 49.41.Z),
73) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – (PKD 52.10.A),
74) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – (PKD 52.10.B),
75) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – (PKD 52.21.Z),
76) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – (PKD 56.10.A),
77) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) –
(PKD 56.21.Z),
78) Działalność pozostałych agencji transportowych – (PKD 52.29.C),
79) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – (PKD 56.29.Z),
80) Pozostała działalność usługowa
niesklasyfikowana – (PKD 63.99.Z),

w

zakresie

informacji,

gdzie

indziej

81) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych – (PKD 66.19.Z),
82) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (PKD 68.10.Z),
83) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – (PKD
68.20.Z),
84) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – (PKD 68.31.Z),
85) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – (PKD 68.32.Z),
86) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – (PKD 69.20.Z),
87) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – (PKD 70.21.Z),
88) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
– (PKD 70.22.Z),
89) Pozostałe badania i analizy techniczne – (PKD 71.20.B),
90) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – (PKD 72.11.Z),
91) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – (PKD 72.19.Z),
92) Działalność związana z tłumaczeniami – (PKD 74.30.Z),
93) Pozostała działalność profesjonalna,
niesklasyfikowana – (PKD 74.90.Z),

naukowa

i techniczna, gdzie

indziej

94) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – (PKD 77.11.Z),
95) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli – (PKD 77.12.Z),

Prospekt Emisyjny Mo-BRUK S.A. I 523

96) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – (PKD 77.32.Z),
97) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane – (PKD 77.39.Z),
98) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów,
99) z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – (PKD 77.40.Z),
100) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – (PKD
81.10.Z),
101) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – (PKD 81.21.Z),
102) Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania – (PKD 84.13.Z),
103) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi – (PKD 92.00.Z),
104) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – (PKD 93.13.Z),
105) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – (PKD 93.29.Z),
106) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – (PKD 94.11.Z),
107) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – (PKD 96.04.Z),
108) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – (PKD 96.09.Z).
§6a.
Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z
zachowaniem wymogów określonych w art. 417 Kodeksu spółek handlowych.

II. KAPITAŁ I AKCJE
§ 7.
1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 23.413.850,00 złotych i dzieli się na 1.985.367
akcji imiennych w tym 714.732 akcji serii A oznaczonych numerami od 1. do 714.732.
oraz 1.270.635 akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 714.733. do
1.985.367. oraz do 356.018. akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10
(dziesięć) złoty każda, o łącznej wartości do 23.413.850,00 zł.

2.

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z
których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

3.

Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych nie powoduje utraty ich
uprzywilejowania.

4.

Akcje serii A oraz akcje serii B zostały pokryte majątkiem Spółki pod firmą „MoBRUK” J. Mokrzycki Spółka Komandytowa z siedzibą w Korzennej (spółki
przekształcanej). Akcje serii C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej.
§ 8.

1.

Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu. W
przypadku odmowy zgody na dokonanie zamiany, Zarząd w terminie dwóch
miesięcy, od dnia złożenia wniosku o dokonanie zamiany, wskazuje nabywcę akcji,
cenę oraz termin zapłaty ceny. Cena za jedną akcję wynosi 3 krotność wartości
księgowej akcji i nie może być wyższa od średniej ceny rynkowej akcji z okresu
ostatnich 6 miesięcy sprzed dnia złożenia wniosku o dokonanie zamiany, przy czym
do obliczenia średniej ceny rynkowej akcji przyjmuje się kursy zamknięcia akcji z
notowań giełdowych. Tak określona cena ma zastosowanie w przypadku braku
zgody Zarządu na zamianę akcji i braku wskazania nabywcy. Zamiana akcji na
okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
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2.

Założycielom Spółki przysługuje prawo pierwokupu akcji imiennych. Prawo
pierwokupu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dotyczy również sytuacji
wyrażenia zgody na zamianę akcji przez Zarząd, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3.

Księga akcyjna Spółki może być prowadzona w formie elektronicznej. Spółka może
zlecić prowadzenie księgi akcyjne bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 9.

Założycielami Spółki Akcyjnej są:
1.

Elżbieta Mokrzycka,

2.

Anna Mokrzycka,

3.

Wiktor Mokrzycki,

4.

Tobiasz Mokrzycki,

5.

Józef Mokrzycki.
§ 10.

1.

Akcje mogą być umarzane zgodnie z zasadami dotyczącymi obniżenia kapitału
zakładowego.

2.

W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane imienne świadectwa użytkowe.

3.

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.

III. WŁADZE SPÓŁKI
§ 11.
Władzami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD
§ 12.
1.

Zarząd Spółki liczy od 1 (jeden) do 5 (pięciu) członków.

2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

3.

Okres sprawowania funkcji przez członka Zarządu (kadencja) określa Rada Nadzorcza,
jednakże okres ten nie może być dłuższy niż 5 lat.

4.

Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wybiera spośród nich Prezesa i
Wiceprezesów.
§ 13.

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 14.
1.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub
niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej
należą do zakresu działania Zarządu.
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2.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
§ 15.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala
Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
§ 16.
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z
członków Zarządu samodzielnie.
§ 17.
Umowę o pracę lub inną umowę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki
przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie
dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem
prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.
§ 18.
W przypadku jakiegokolwiek sporu pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę
reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności –
najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA
§ 19.
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych przez Walne
Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.
§19a.
W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada
Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania
przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych),
którzy ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków
Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do
najbliższego Walnego Zgromadzenia.
§19b.
1.

Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria
niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze
Spółką (podmiotów powiązanych). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady
Nadzorczej określa ust. 2 poniżej.

2.

Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba:
a) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu
powiązanego;
b) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających
Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu
powiązanego;
c)

niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów
na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu
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powiązanego;
d) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem
akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki lub na Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego;
e) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego
wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych
świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady
Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie;
f)

która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących
stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką;

g) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem
organów lub pracownikiem biegłego rewidenta badającego sprawozdania
finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką;
h) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy
kadencje;
i)

3.

niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka
albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób
wymienionych w pkt. od „a” do „h”.

W rozumieniu niniejszego Statutu:
a) „podmiot powiązany” to spółka powiązana, o której mowa w art. 4 §1 pkt 5
Kodeksu spółek handlowych,
b)

„znacząca wysokość wynagrodzenia” lub „znaczące stosunki handlowe” oznacza
odpowiednio wynagrodzenie roczne lub roczny obrót towarami (usługami) o
równowartości w złotych przekraczającej 15.000 EUR (piętnaście tysięcy).

4.

Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres
trwania mandatu.

5.

W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust.
2 do ust. 4 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej,
podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia
swoich propozycji osobowych.

6.

Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat
swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na
stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu.
§ 20.

1.

Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy)
razy w roku obrotowym.

2.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej ma
obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek członka
Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 2 (dwóch)
tygodni od chwili otrzymania wniosku.

3.

Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw
wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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5.

Zasady podejmowania uchwał na zasadach określonych
i 4 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.

w

punkcie

3-

6.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie na zasadach
określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 21.

1.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie
wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej
członków.

2.

Zaproszenia dokonuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą
kurierską. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zaproszenie
może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio
wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być
wysłane.

3.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów. Jeżeli
głosowanie pozostaje nie rozstrzygnięte, decyduje głos Przewodniczącego Rady, a w
przypadku jego nieobecności – głos najstarszego wiekiem członka Rady Nadzorczej.

4.

Każdy członek Rady Nadzorczej może wystąpić z inicjatywą podjęcia uchwały w
dowolnej sprawie.
§ 22.

Rada Nadzorcza przyjmuje na mocy uchwały swój regulamin wewnętrzny, określający
szczegółowo tryb jej działania.
§ 23.
1.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności.

1a. Raz w roku Rada Nadzorcza sporządza, w celu przedstawienia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu:
a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w
Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
b) ocenę swojej pracy,
c)
2.

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy.

Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego statutu, do
uprawnień Rady należy:
a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami,
dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
b) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c)

składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników
czynności o których mowa w pkt. „a” i „b”,

d) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego
Zarządu,
e)

delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania
czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo
gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

f)

zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
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g) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zasad
zawierania i wyrażania zgody na zawieranie wszelkich umów z członkami
Zarządu,
h) udzielanie zgody na podjęcie inwestycji i zaciąganie zobowiązań przekraczających
dwukrotność wartości nominalnej kapitału zakładowego oraz wystawianie
weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie poręczeń lub gwarancji,
przewyższających dwukrotną wartość kapitału zakładowego,
i)

wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego,

j)

udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Zarząd nieruchomości lub
udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu niezależnie
od wartości takiej nieruchomości,

k)

udzielanie Zarządowi zgody na wypłatę zaliczek na poczet
dywidendy,

l)

udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie darowizn, jeżeli łączna wartość
darowizn w ciągu roku przekracza 0,1 % przychodu osiągniętego przez Spółkę w
poprzednim roku obrotowym.

przewidywanej

m) udzielanie zgody na zawieranie umów z:
i.

podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką
podporządkowaną
wobec
podmiotu
dominującego
albo
współmałżonkiem, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest
podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,

ii.

innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 20 % głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w
którym jest osobą zarządzającą,

iii.

osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu,
prokurentem, kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego,
członkiem Rady Nadzorczej, a także podmiotem, w którym jedna z tych
osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą;

- z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym
Spółka posiada większościowy udział. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na
dokonanie określonej czynności prawnej, Zarząd może zwrócić się do Walnego
Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę w przedmiocie udzielenia zgody na jej
dokonanie.
n) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd
Spółki,
o) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
Zgromadzenia,
p)

zatwierdzanie regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie powołany w
Spółce),

q) przyjmowanie corocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.
3.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

4.

Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej.

5.

Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie
kadencji bez ważnego powodu, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady
Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę
Nadzorczą istotnej uchwały.
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6.

O zaistniałym konflikcie interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować
pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w
dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał
konflikt interesów.

7.

Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i
uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych
korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy
służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do
działań konkurencyjnych wobec Spółki.
§ 24.

Członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy oraz pracownicy Spółki, którzy zajmują
stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika wydziału lub inne
stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki nie mogą być
jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.
§ 25.
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w formie i wysokości określonej
przez Walne Zgromadzenie.
§25a.
1.

Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne.

2.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych
przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

3.

W przypadku co najmniej sześcioosobowego składu Rady Nadzorczej, w ramach Rady
Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z trzech członków,
wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w
drodze uchwały Rady Nadzorczej.

4.

W przypadku pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wykonuje
zadania Komitetu Audytu. Postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych
w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady
Nadzorczej odpowiednio.

5.

Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i
posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie
spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy o biegłych rewidentach.

6.

Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich
sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez
Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.

7.

Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy:
a) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego
rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest
sporządzane),
b) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest
sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na
poszczególnych etapach,
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
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d) monitorowanie skuteczności systemów
wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,

kontroli

wewnętrznej,

audytu

e) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i
oceny
sprawozdania
finansowego
(skonsolidowanego
sprawozdania
finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału
zysków lub pokrycia straty,
f) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia
absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie
Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków,
g) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o
których mowa w art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych
oraz o nadzorze publicznym,
h) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb
wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce,
i) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
8.

W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii
Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli
wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

9.

Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.

10. .Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany)
oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga
opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady
działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu,
zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE
§ 26.
Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 27.
1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy od
zakończenia każdego roku obrachunkowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, może je zwołać Rada Nadzorcza.

2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza lub
akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

3.

Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na
wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłasza się
Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania
żądania.

4.

Rada Nadzorcza zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go
uzna za wskazane.
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§ 28.
1.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad.

2.

Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3.

Rada Nadzorcza, członkowie Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze reprezentujący co
najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4.

Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed
wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie złożone po
upływie wymienionego terminu jest bezskuteczne do Zarządu.

5.

Zarząd niezwłocznie, nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza wprowadzone zmiany w porządku obrad
w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

6.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału
zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

7.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
§ 29.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w innej
miejscowości na terenie Polski.
§ 30.
1.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek
handlowych przewidują warunki surowsze.

2.

Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji
uprzywilejowanych co do głosu.
§ 31.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o
odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie
zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 31a.
1.

Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
sprzeciwu.

2.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w
zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
§ 32.

1.

Jeżeli przepisy niniejszego działu lub statutu nie stanowią inaczej, Walne
Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Członek Rady Nadzorczej,
a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
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wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie
otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2.

W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez akcjonariuszy
reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce, Przewodniczącego tego Zgromadzenia wyznaczają
akcjonariusze, którzy zwołali Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3.

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb
prowadzenia obrad.
§ 32a.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich
głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. Krótkie przerwy w
obradach nie stanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez
przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu
utrudnianie akcjonariuszom wykonywania ich praw.
§ 32b.
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
§ 32c.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 33.
1.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat,
c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków,

1a. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
a) zmiana Statutu Spółki,
b) połączenie z inną Spółką i przekształcenie Spółki,
c)

rozwiązanie i likwidacja Spółki,

d) emisja obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa,
e)

zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

f)

wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; członek Rady Nadzorczej
może być odwołany w każdej chwili,
h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej
umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na
rzecz którejkolwiek z tych osób,
2.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu części
zysku lub całego zysku na wypłatę dla akcjonariuszy, uchwała określa dzień według
którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok
obrotowy (dzień dywidendy) oraz wskazuje dzień wypłaty dywidendy, które powinny
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być tak ustalone aby czas przypadający między nimi nie był dłuższy niż 15 dni
roboczych, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
3.

Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w
przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego w tym:
a) podwyższenia kapitału zakładowego ze środków spółki,
b) upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania jednego lub kilku kolejnych
podwyższeń kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałami Walnego
Zgromadzenia (kapitał docelowy),
c) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu przyznania praw do
objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych lub z prawem
pierwszeństwa, albo przyznania prawa do akcji pracownikom, członkom Zarządu
lub Rady Nadzorczej w zamian za wkłady niepieniężne stanowiące wierzytelności
jakie przysługują im z tytułu nabytych uprawnień do udziału w zysku spółki lub
spółki zależnej.

IV. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 34.
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Zarząd Spółki.
§ 35.
1. Spółka prowadzi rzetelną księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 36.
1.

Spółka tworzy między innymi kapitały:
a) kapitał zakładowy,
b) kapitał zapasowy.

2.

Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały.
Sposób ich wykorzystania określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
§ 37.

Zysk netto Spółki może być przeznaczony na:
a) fundusz zapasowy,
b) kapitał zapasowy,
c)

inwestycje,

d) dywidendę dla akcjonariuszy,
e)

inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 37a.

Zarząd Spółki jest obowiązany:
a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za
ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
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c)

złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i
raportem biegłego rewidenta,

d) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt.
„a”, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady
Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 2 pkt. „a” i „b”, w terminie do końca
piątego miesiąca od dnia bilansowego.”
§ 38.
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje dające w
przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez spółkę akcji oraz obligacje
dające prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki..
§ 39.
Każdy akcjonariusz może udzielać Spółce pożyczki.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 40.
Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się od
firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba, że
Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. Majątek Spółki pozostały po zaspokojeniu lub
zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez
każdego z nich wpłat na akcje.
§ 41.
Rozwiązanie Spółki powodują:
a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub o przeniesieniu siedziby
Spółki za granicę;
b) ogłoszenie upadłości Spółki.
§ 42.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
spółek handlowych.”
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13.2. Odpis aktualny Emitenta z Krajowego Rejestru Sądowego
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