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1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem
jednostek podlegających konsolidacji
Na dzień 30.06.2016r. Grupę Kapitałową tworzyły:
a) Jednostka dominująca – Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi
b) Podmioty zależne:
• Rage Age International Limited (RAIL) z siedzibą w Nikozji
• Rage Age Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
• E-Commerce Próchnik z siedzibą w Łodzi

Próchnik S A

100%

E-Commerce Próchnik Sp.
z o.o.

Rage Age International Limited

90%

Rage Age Polska S.A.

Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną
•
•
•

Rage Age International Limited (RAIL)
Rage Age Polska S.A. (RAP)
E-Commerce Próchnik

Jednostki powiązane nieobjęte konsolidacją z uwagi na ich nieistotność
•
•
•
•
•

Próchnik Moda Sp. z o.o. w Łodzi
Próchnik Moda Sp. z o.o. w Moskwie
Próchnik Moda Sp. z o.o. w Lwowie
Próchnik Retail Management Sp. z o.o. w Łodzi
Próchnik Asset Management Sp. z o.o. w Łodzi
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2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym
w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży
jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych,
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności;
W okresie objętym sprawozdaniem, w dniu 29 czerwca 2016 roku, Emitent uzyskał kontrolę nad spółką
E-Commerce Próchnik sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 93-124, przy ul. Kilińskiego 228, zarejestrowaną w
Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000505855, poprzez zakup 51 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości
nominalnej 2 550,00 zł, co stanowi 51% kapitału zakładowego podmiotu. Wartość nabytych udziałów
wynosi 499 000,00 zł.
Nabycie 100% udziałów w spółce E – Commerce Próchnik S.A. związane jest z realizacją kolejnego etapu
strategii marki Adam Feliks Próchnik zakładającej rozwój sprzedaży online jako priorytetowego kanału
sprzedaży. Powyższe ma również związek z rozpoczęciem współpracy z zewnętrznym operatorem
logistycznym które planowanej jest na wrzesień 2016. Najważniejszym aktywem nabytej spółki jest
zespół baz danych dotyczących klientów którzy dokonali transakcji w sklepach internetowych Adam
Feliks Próchnik i Rage Age w latach 2014 do 2016. Spółka prowadzi w całości obsługę sprzedaży marek
AFP i RA w kanale internetowym, o kluczowym znaczeniu dla przyszłego rozwoju firmy.
Przeprowadzone rozliczenie nabycia ma charakter prowizoryczny i nie ujmuje wyceny przejętych
wartości niematerialnych, której skutki zostaną wykazane w sprawozdaniu rocznym.
Na dzień bilansowy Próchnik S.A. posiada 100% udziałów w jednostce podporządkowanej (wraz z
nabytymi w okresie wcześniejszym 49 udziałami).

3. Informacje rynkach zbytu i źródłach zaopatrzenia
Rynki zbytu
W I półroczu 2016 udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem wyniósł 80%. Grupa sprzedawała
swoje produkty i towary głównie poprzez sieć salonów firmowych umiejscowionych w galeriach
handlowych. Sprzedaż detaliczna w I półroczu 2016 została zrealizowana na rynku krajowym.
Źródła zaopatrzenia
Grupa Kapitałowa Próchnik S.A. samodzielnie przygotowuje projekt zasadniczej części kolekcji,
a następnie kompletuje dostawy (tkaniny, dodatki) i zleca produkcję do wyspecjalizowanych szwalni.
Garnitury i okrycia wierzchnie produkowane są w polskich i zagranicznych szwalniach, które należą do
najbardziej cenionych producentów odzieży i zaopatrują większość głównych graczy, oferując
jednocześnie usługi przerobowe dla renomowanych marek zagranicznych. Tkaniny kupowane są
przede wszystkim za granicą natomiast pozostałe elementy niezbędne do wyszycia kolekcji u
dostawców krajowych.
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Istotnym dostawcą usług dla Grupy są również galerie handlowe, w których zlokalizowane są salony
firmowe.

4. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych,
ujawnionych
w
śródrocznym
skróconym
skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników
i
zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
działalność Grupy i osiągnięte przez nią zyski lub poniesione straty w
roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności
Grupy przynajmniej w najbliższym roku obrotowym
Dane
Dane
skonsolidowane skonsolidowane
2015
I H 2015
(przekształcone (przekształcone
)
)

jednostka

Dane
skonsolidowan
e I H 2016

Przychody ze sprzedaży netto

(tys. PLN)

27 836

44 667

19 825

Zysk brutto na sprzedaży
Amortyzacja

(tys. PLN)
(tys. PLN)

16 301

24 897

11 203

926

1 563

824

Wyszczególnienie

Zysk na sprzedaży

(tys. PLN)

Zysk operacyjny

(tys. PLN)

1 095
1 474

2 087
2 575

1 602
1 639

EBITDA

(tys. PLN)

2 400

4 138

2 463

Zysk netto

(tys. PLN)

2 338

223

-100

Aktywa ogółem
Kapitał własny

(tys. PLN)
(tys. PLN)

74 037
49 276

68 818
46 936

65 131
34 887

Rentowność na sprzedaży brutto
Rentowność na działalności
operacyjnej
Rentowność EBITDA

(%)

58,6%

55,7%

56,5%

(%)

5,3%

5,8%

8,3%

(%)

8,6%

9,3%

12,4%

Rentowność netto

(%)

8,4%

0,5%

-0,5%

Rentowność kapitału własnego

(%)

4,7%

0,5%

-0,3%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

(%)

33,4%

31,8%

46,4%

Wskaźnik płynności bieżącej

(jednostka)

2,0

2,5

0,7

Wskaźnik płynności szybki

(jednostka)

0,6

1,1

0,4

źródło: Emitent
*zasady wyliczania wskaźników:
wskaźnik rentowności – stosunek odpowiednich wielkości zysku brutto na sprzedaży, zysku na sprzedaży, zysku
operacyjnego, EBITDA oraz zysku netto za dany okres do przychodów za sprzedaży netto produktów, usług, towarów i materiałów
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) – zysk (strata) netto / stan kapitałów własnych na koniec danego okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / stan aktywów ogółem na koniec okresu
wskaźnik płynności bieżącej – aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu
wskaźnik płynności szybki – aktywa obrotowe pomniejszone o wartość zapasów / zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu

W pierwszym półroczu 2016 Grupa Kapitałowa Próchnik S.A. zrealizowała przychody w
wysokości 27 836 tys. PLN, które w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o
ponad 40% a szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż powyższa dynamika była wyższa niż dynamika
całego rynku.
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Osiągnięte wyniki finansowe odpowiadały założeniom budżetowym przyjętym na rok bieżący.
Wzrost kosztów związanych ze znaczącym zwiększeniem zatrudnienia w salonach sprzedaży oraz
centrali spółki przełożył się na skokowy wzrost przychodów. Podejmowane działania outsourcingowe
(księgowość, kadry, magazyn) generowały dodatkowe koszty, które zostaną zmitygowane do końca
bieżącego roku budżetowego. Niemniej spółka poprawiła osiąganą marżę brutto (56,5% w 2015 r. do
58,6% w roku 2016), przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży o 40% (8 mln PLN). W
opinii zarządu, zrealizowane wyniki potwierdzają słuszność przyjętej strategii rynkowej, zgodnie z którą
sprzedaż realizowana jest poprzez zoptymalizowaną sieć salonów offline oraz wyspecjalizowany kanał
online a produkt oferowany jest po konkurencyjnych i porównywalnych z ofertą konkurencji cenach.
W omawianym okresie nastąpiła także poprawa efektywności zarządzania kapitałem
obrotowym. Istotnie zwyżkowały oba wskaźniki płynności a wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł
33,4% wobec 46,4 % na koniec czerwca 2015 roku.

5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim
stopniu spółki z Grupy Kapitałowej są na nie narażone
W opinii Zarządu działalność Grupy Kapitałowej Emitenta narażona jest na następujące główne
czynniki ryzyka i zagrożenia:
Ryzyko nieoptymalnego rozlokowania sieci sprzedaży
Strategia rozwoju Grupy Próchnik S.A. zakłada rozbudowę sieci sprzedaży. Otwieranie nowych salonów
niesie ze sobą ryzyko, iż nie wszystkie lokale zrealizują zakładany poziom rentowności, co w
konsekwencji odbije się na pogorszeniu skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta.
Grupa ogranicza powyższe ryzyko dzięki dobremu rozpoznaniu rynku oraz szczegółowej analizie każdej
potencjalnej nowej lokalizacji. Liczba posiadanych sklepów ogranicza też wpływ jednostkowej
nietrafionej lokalizacji na sytuację finansową.
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży
Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży jest ograniczone przede wszystkim do grupy
asortymentowej kurtek i płaszczy, szczególnie w sezonie wiosennym. Sprzedaż głównego produktu,
jakim są formalne ubrania męskie, nie podlega istotnym wahaniom sezonowym.
Ryzyko płynności
W przypadku gwałtownego spadku popytu oraz wzrostu kosztów, mogą pojawić się trudności
w utrzymaniu płynności finansowej, co może negatywnie wpłynąć na możliwość wywiązywania się
z zaciągniętych zobowiązań.
Grupa minimalizuje powyższe ryzyko poprzez aktywne zarządzanie kapitałem obrotowym oraz
controlling kosztów działalności.
Ryzyko operacyjne związane z działalnością Grupy Kapitałowej Próchnik
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Próchnik S.A. oraz spółki z Grupy posiadają wdrożoną politykę jakości oraz określone procedury
działania. Niemniej, podlega ryzyku poniesienia szkody lub nieprzewidzianych kosztów
spowodowanych przez niewłaściwe lub zawodne procedury wewnętrzne, ludzi, systemy operacyjne
lub zdarzenia zewnętrzne, szkody w aktywach Emitenta lub spółek zależnych, bezprawne działania lub
zaniechania pracowników spółek z Grupy lub innych podmiotów, za których działania lub zaniechania
Emitent ponosi odpowiedzialność.
Ryzyko związane z dostawcami
Grupa realizuje produkcję odzieży w formie outsourcingu, co jest powszechną praktyką w branży
odzieżowej. Struktura dostawców Grupy Kapitałowej ma charakter rozdrobniony. W przypadku
wystąpienia ewentualnego wzrostu kosztów produkcji u dotychczasowych dostawców, Emitent jest w
stanie stosunkowo szybko nawiązać współpracę z nowymi dostawcami oferującymi konkurencyjne
warunki cenowe, jednak w przejściowym okresie może to wpłynąć na poziom realizowanych marż,
a tym samym na wyniki finansowe.
Ryzyko zdarzeń losowych
Grupa jest narażona na ryzyko zdarzeń losowych, które mogą dotknąć zarówno Emitenta, spółki
z jego Grupy, jak i klientów. Zjawiska losowe, których Grupa nie jest w stanie przewidzieć, a które
pomimo dołożenia należytej staranności mogą nie być w pełni pokryte ubezpieczeniem podmiotów
finansowanych przez Emitenta, mogą prowadzić do poniesienia istotnych strat nadzwyczajnych,
a
tym samym znaczącego pogorszenia sytuacji finansowej i skonsolidowanych wyników finansowych.
Ryzyko wpływu sytuacji makroekonomicznej na działalność Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.
Działalność Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. oraz osiągane skonsolidowane wyniki finansowe,
w
dużym stopniu uzależnione są od panującej na rynkach sytuacji gospodarczej. Głównymi czynnikami
kształtującymi jej sytuację ekonomiczną są: poziom PKB Polski, poziom średniego wynagrodzenia
brutto, poziom inflacji, kursy walut, wysokość stóp procentowych, system podatkowy, inwestycje
podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych.
Istnieje zatem ryzyko, iż spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego, załamanie się gospodarki, bądź
spadek wynagrodzeń brutto i ograniczenie dostępności kredytów spowodują obniżenie popytu na
oferowane przez nią produkty i usługi, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na jej wyniki
finansowe.
W przypadku, gdyby koniunktura uległa pogorszeniu, Grupa Kapitałowa Próchnik S.A. podejmie
wszelkie możliwe działania w celu minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków takiego procesu.
Ryzyko zmian przepisów prawnych
Zmiany przepisów prawa oraz ich interpretacja, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa
papierów wartościowych czy przepisów regulujących działanie spółek prawa handlowego mogą
wywołać negatywne skutki dla Emitenta lub spółek z jego Grupy. Praktyka organów skarbowych, jak i
orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite.
W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż
zakładana przez Emitenta bądź jego spółki zależne, może on liczyć się z niekorzystnymi
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konsekwencjami wpływającymi na jego sytuację finansową, osiągane wyniki oraz perspektywy
rozwoju.
W celu minimalizacji powyższego ryzyka Grupa Kapitałowa Próchnik S.A. korzysta z porad
zewnętrznych, wyspecjalizowanych kancelarii prawnych i podatkowych.
Ryzyko skrócenia czasu handlu
Salony firmowe Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. zlokalizowane są w głównej mierze w centrach
handlowych. W związku z próbami wprowadzenia przepisów o ograniczeniu czasu handlu w centrach
pojawia się ryzyko skrócenia czasu sprzedaży z siedmiu do sześciu dni w tygodniu (obecnie zakaz handlu
dotyczy świąt ustawowo wolnych od pracy).
Ograniczenie to mogłoby wpłynąć przejściowo na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz
skonsolidowane wyniki finansowe.
Ryzyko kursowe
Ryzyko kursowe wynika za faktu, iż część zakupów materiałowych (tkaniny, akcesoria), towarowych
(dodatki) oraz usługowych (umowy najmu lokali w centrach handlowych) ponoszona jest w EUR oraz
USD. Jednocześnie zdecydowana większość przychodów Grupy generowana jest w PLN. Niestabilność
kursów walutowych powoduje ryzyko i niepewność odnośnie osiąganych wyników finansowych.
Spółki z Grupy Emitenta nie zawierały transakcji zabezpieczających na rynku terminowym.
Ryzyko stopy procentowej
Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej wynika głównie z zaciągniętych i udzielonych kredytów oraz
pożyczek przez Spółkę i jednostki zależne, które narażają Grupę na ryzyko zmiany przepływów
pieniężnych w wyniku zmiany stóp procentowych. Grupa na bieżąco dokonuje analizy poziomu ryzyka
zmiany stóp procentowych i ocenia potencjalny wpływ tych zmian na wynik finansowy Emitenta.
Ryzyko związane z trendami mody
W przypadku klasycznej odzieży biurowej i biznesowej trendy zmian w modzie ulegają relatywnie
wolnym zmianom, co oznacza iż proponowane kolekcje obarczone są niewielkim ryzykiem związanym
ze zmianami w trendach mody.

6. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na
osiągane przez niego wyniki.
Czynniki mogące istotnie wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta:
•
•
•
•

Koniunktura gospodarcza w Polsce oraz dynamika jej zmian;
Poziom kursów walutowych (EUR/PLN);
Rozwój własnej sieci sprzedaży oraz tempo wzrostu przychodów w nowych lokalizacjach;
Odbiór kolekcji jesień- zima 2016 wśród grupy docelowej;
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•

Tempo rozwoju internetowego kanału sprzedaży.

7. Informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
dla Emitenta.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje, które
są istotne dla oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.
Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne istotne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Grupy.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
prognozowanych.
Nie publikowano prognoz wyników za rok 2016.

9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Spółki Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. nie są stroną w postępowaniu sądowym, którego wartość
przedmiotu sporu przekracza 10% kapitałów własnych Grupy.

10. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli
pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych
warunkach niż rynkowe.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły ww. zdarzenia.

11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego
zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.
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Próchnik S.A. nie udzielał poręczeń ani gwarancji swoim jednostkom zależnym i powiązanym
w trakcie okresu sprawozdawczego.
Pozostałe spółki z grupy nie udzielały ani nie otrzymywały poręczeń i gwarancji.

12. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu
półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty
akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z
nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze
własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki na dzień przekazania
raportu półrocznego
Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę w trybie ustawy o ofercie publicznej,
Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, na
dzień sporządzenia niniejszego raportu, są następujące podmioty:
Lp.

Akcjonariusz

Ilość akcji

Ilość głosów

% kapitału

% głosów

1

Listella S.A.

12 270 034

12 270 034

26,09%

26,09%

2

MetLife OFE

2 481 745

2 481 745

5,28%

5,28%

3

Pozostali Akcjonariusze

32 273 610

32 273 610

68,63%

68,63%

47 025 389

47 025 389

100,00%

100,00%

RAZEM

Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta, w okresie od
przekazania ostatniego raportu kwartalnego
W dniu 23 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od MetLife PTE S.A. z siedzibą w
Warszawie o zmianie stanu posiadania akcji oraz głosów w Spółce.
MetLife PTE S.A. poinformowało, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE")
zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku
zakupu akcji Spółki w dniu 16 czerwca 2016 r. Poprzedni stan posiadania wynosił 2.324.650 akcji, co
stanowiło 4,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 2.324.650 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, co stanowiło 4,94% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po zmianie udziału OFE posiada 2.481.745 akcji, co stanowi 5,28% kapitału zakładowego Spółki i
uprawnia do 2.481.745 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,28% ogółu głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
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W okresie objętym sprawozdaniem okresie sprawozdawczym i do dnia publikacji niniejszego raportu
nie wystąpiły inne zmiany struktury własności znaczących pakietów akcji Spółki.

13. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich
przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania
raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie
dla każdej z osób
Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce w trybie art. 68a ustawy o ofercie publicznej na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego następujące osoby nadzorujące posiadają
bezpośrednio akcji Spółki Próchnik S.A.:
• Pan Maciej Wandzel posiada bezpośrednio 50 000 akcji Spółki, stanowiące 0,11% kapitału
zakładowego Spółki, dające prawo do 50 000 głosów, stanowiących 0,11% ogólnej liczby głosów
w Spółce, nie wystąpiły zmiany w stosunku do danych przekazanych w raporcie za I kwartał 2016
roku;
• Pan Marcin Pałażej posiada bezpośrednio 100 000 akcji Spółki, stanowiące 0,22% kapitału
zakładowego Spółki, dające prawo do 100 000 głosów, stanowiących 0,22% ogólnej liczby
głosów w Spółce, nie wystąpiły zmiany w stosunku do danych przekazanych w raporcie za I
kwartał 2016 roku;
• Pan Mariusz Omieciński posiada bezpośrednio 100 000 akcji Spółki, stanowiące 0,22% kapitału
zakładowego Spółki, dające prawo do 100 000 głosów, stanowiących 0,22% ogólnej liczby
głosów w Spółce, nie wystąpiły zmiany w stosunku do danych przekazanych w raporcie za I
kwartał 2016 roku;
Spółka powiązana z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Maciejem Wandzlem i Członkiem Rady
Nadzorczej Panem Mariuszem Omiecińskim – Soho Development S.A. posiada w Spółce Próchnik S.A.
bezpośrednio i pośrednio 2.481.745 akcji, co stanowi 5,28% ogólnej liczby głosów w Spółce na dzień
publikacji sprawozdania finansowego. W stosunku do danych przekazanych w raporcie za I kwartał 2016
nastąpił wzrost ilości posiadanych akcji o 183.175, co spowodowało wzrost % głosów na WZA Spółki z
4,89% do 5,28%.

W dniu 28 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od osób nadzorujących Emitenta, iż:
• Pan Maciej Wandzel, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany dotychczas
posiadanych 50.000 akcji Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie zdematerializowanej.
Transakcja miała miejsce w dniu 24 czerwca 2016 r. poza rynkiem regulowanym, w ramach
umowy wymiany akcji materialnych na akcje zdematerializowane, Transakcja została zawarta
w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie gwarantującej dematerializację
akcji serii L, objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach subskrypcji
akcji nowej emisji;
• Pan Mariusz Omieciński, Członek Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany dotychczas
posiadanych 100.000 akcji Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie
zdematerializowanej. Transakcja miała miejsce w dniu 24 czerwca 2016 r. poza rynkiem
regulowanym, w ramach umowy wymiany akcji materialnych na akcje zdematerializowane.
Transakcja została zawarta w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie
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•

gwarantującej dematerializację akcji serii L, objętych przez zawiadamiającego w październiku
2015 r. w ramach subskrypcji akcji nowej emisji;
Pan Marcin Pałażej, Członek Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany dotychczas posiadanych
100.000 akcji Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie zdematerializowanej. Transakcja
miała miejsce w dniu 24 czerwca 2016 r. poza rynkiem regulowanym, w ramach umowy
wymiany akcji materialnych na akcje zdematerializowane. Transakcja została zawarta w
związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie gwarantującej dematerializację akcji
serii L. objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach subskrypcji akcji
nowej emisji Spółki.

Zgodnie zaś z informacjami posiadanymi przez Spółkę na dzień publikacji raportu następujące osoby
zarządzające posiadają akcje Spółki:
• Pan Rafał Bauer posiada bezpośrednio 421 401 akcji Spółki, stanowiące 0,90% kapitału
zakładowego Spółki, dające prawo do 421 401 głosów, stanowiących 0,90% ogólnej liczby
głosów w Spółce.
W dniu 28 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała informację, iż Pan Rafał Bauer, Prezes Zarządu Spółki,
dokonał zamiany dotychczas posiadanych 250.000 akcji Spółki serii L na taką samą liczbę akcji w formie
zdematerializowanej. Transakcja miała miejsce w dniu 24 czerwca 2016 r. poza rynkiem regulowanym,
w ramach umowy wymiany akcji materialnych na akcje zdematerializowane. Transakcja została
zawarta w związku z upływem 6 miesięcy przewidzianych w umowie gwarantującej dematerializację
akcji serii L objętych przez zawiadamiającego w październiku 2015 r. w ramach subskrypcji akcji nowej
emisji;

14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych
kapitałowych papierów wartościowych.

i

Nie dotyczy.

15. Istotne zdarzenia po dacie bilansowej
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
W dniu 5 lipca 2016 roku Zarząd spółki Próchnik S.A. poinformował o powołaniu w dniu 5 lipca 2016 r.
Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej. Nowy członek Rady Nadzorczej został powołany
stosownie do kandydatury zgłoszonej przez akcjonariusza MetLife OFE.
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej zostało dokonane na mocy oświadczenia akcjonariusza
Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu przewidzianego Statutem Spółki
uprawnienia osobistego tego akcjonariusza.
Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania za 2016 rok
W dniu 27 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy WBS AUDYT Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisanej na listę prowadzoną przez Krajową
Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3685, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia
przeglądu:
12

•
przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2016 roku,
•
przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za I
półrocze 2016 roku,
•
badania jednostkowego sprawozdania rocznego Spółki za rok obrotowy 2016,
•
badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok
obrotowy 2016.
Próchnik S.A. korzystał we wcześniejszych latach z usług Spółki WBS AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.

16. Oświadczenie Zarządu jednostki dominującej Grupy Kapitałowej
Próchnik S.A.
Zgodnie z § 90 ust. 1 pkt. 4,5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Zarząd jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Próchnik S.A.
oświadcza, że:
- wedle jego najlepszej wiedzy śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
dane porównywalne i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz dane
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik
finansowy Emitenta oraz grupy kapitałowej,
- półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju
i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń
i
ryzyka,
- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu śródrocznego
skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego
jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto
podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
spełnili warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym śródrocznym skróconym
skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami
i
normami zawodowymi.

Podpisy Zarządu
Data
30 sierpnia 2016 r.

Imię i nazwisko
Rafał Bauer

Funkcja

Podpis

Prezes Zarządu
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30 sierpnia 2016 r.

Rafał Czapul

Członek Zarządu

30 sierpnia 2016 r.

Zbigniew Nasiłowski

Członek Zarządu
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