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1. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji.
RADPOL S.A. nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów
gospodarczych.
Dnia 17 kwietnia 2008 roku Zarząd Spółki podpisał przedwstępną warunkową umowę
sprzedaży akcji spółki Elektroporcelana Ciechów S.A. z siedzibą w Ciechowie
(informację o tym zdarzeniu przekazano raportem bieżącym nr 11/2008 z dnia 17-042008r). Nabywane przez RADPOL S.A. akcje stanowią 80% kapitału zakładowego i
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania
działalności.
Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.
3. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Emitent nie publikował prognoz wyników na 2008r.
4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na
dzień przekazania raportu kwartalnego 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.
Na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę
informacjami następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
% głosów na
WZA oraz %
udział w
kapitale
zakładowym
stan na dzień
przekazania
raportu za IV
kwart. 2007

% głosów na
WZA oraz %
udział w
kapitale
zakładowym
stan na dzień
przekazania
raportu za I
kwart. 2008

Imię i nazwisko
(nazwa)

ilość akcji
zwykłych na
dzień
przekazania
raportu za
IV kwart.
2007

TAR HEEL
CAPITAL R LLC

5 401 485

22,55

-

-

5 401 485

5 401 485

22,55

Grzegorz J.
Bielowicki

3 031 572

12,66

-

-

3 031 572

3 031 572

12,66

liczba akcji
nabytych do
terminu
przekazania
raportu
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ilość akcji
zwykłych na
dzień
przekazania
raportu za I
kwart. 2008

liczba akcji
zbytych do
terminu
przekazania
raportu

ilość głosów
na dzień
przekazania
raportu za I
kwart. 2008
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Marcin Wysocki

3 031 572

12,66

-

-

3 031 572

3 031 572

12,66

ING NationaleNederlanden OFE

1 814 854

7,58

-

-

1 814 854

1 814 854

7,58

Commercial Union
IM (Polska)

1 410 000

5,89

-

-

1 410 000

1 410 000

5,89

BZ WBK AIB AM, w
tym BZ WBK AIB
TFI

1 315 000

5,49

-

-

1 315 000

1 315 000

5,49

Wszystkie wyemitowane akcje przez RADPOL S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Na mocy udzielonych pełnomocnictw przez TAR HEEL CAPITAL R LLC i Pana
Gabriela Wróblewskiego oraz jako prokurent Spółki „TAR HEEL CAPITAL Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie Pan
Grzegorz J. Bielowicki ma prawo do głosu z akcji przysługujących ww. osobom, co daje
razem:
Liczba akcji
8.663.889
Liczba głosów
8.663.889
Udział w kapitale zakładowym
36,17%
Udział w ogólnej liczbie głosów
36,17%

5. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji)
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez
emitenta informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego.
Zarząd

Imię i nazwisko

ilość akcji
zwykłych na dzień
przekazania
raportu za IV
kwart. 2007

liczba akcji
nabytych do
terminu
przekazania
raportu

ilość akcji
zwykłych na dzień
przekazania
raportu za I
kwart. 2008

liczba akcji
zbytych do
terminu
przekazania
raportu

Andrzej Sielski

182 203

-

-

182 203

Grzegorz Malczyk

182 203

-

-

182 203

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko

Grzegorz J.
Bielowicki

ilość akcji
zwykłych na dzień
przekazania
raportu za IV
kwart. 2007

liczba akcji
nabytych do
terminu
przekazania
raportu

3 031 572

ilość akcji
zwykłych na dzień
przekazania
raportu za I
kwart. 2008

liczba akcji
zbytych do
terminu
przekazania
raportu
-

-

3 031 572

Dnia 16 stycznia 2008 roku Spółka „TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, której Pan Grzegorz
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J. Bielowicki jest prokurentem nabyła 14.600 akcji po średniej cenie akcji 5,39 zł za
jedną akcję o łącznej wartości 78.711,00 zł (informację przekazano raportem bieżącym nr
2/2008 z dnia 21-01-2008r).
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z
uwzględnieniem informacji w zakresie:
a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od
niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych
emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty
wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,
b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których
łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych
emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań
oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu
do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze
wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia
postępowania oraz stron wszczętego postępowania;
Postępowania takie nie były prowadzone.
7. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna
wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego)
przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one
transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych
pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej
działalności operacyjnej, prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego
zależną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez emitenta będącego funduszem z
podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości, oraz, w
odniesieniu do umowy o największej wartości, z przedstawieniem informacji o:
a) podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną
transakcji,
c) przedmiocie transakcji,
d) istotnych warunkach transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków
finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków,
charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków
powszechnie stosowanych dla danego typu umów;
Transakcji takich w okresie objętym raportem nie zawierano.
8. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 %
kapitałów własnych emitenta, z określeniem:
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,

-3-

Raport kwartalny SA-Q I/2008 – Pozostałe informacje

RADPOL S.A.

b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została
odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z
określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie
poręczeń lub gwarancji,
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął
kredyty lub pożyczki;
Poręczeń i gwarancji o tej wartości nie udzielano.
9. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są
istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.
W I kwartale 2008r. Spółka terminowo realizowała prace związane z rozbudową zakładu.
Ponadto Spółka podpisała umowę o dofinansowanie urządzenia do badania szczelności
rur do ciepłej wody. Wartość inwestycji wyniesie 1,6 mln zł, poziom dofinansowania
50%.
Spółka systematycznie realizuje cele strategiczne zawarte w prospekcie emisyjnym.
Realizacja celów emisyjnych podanych w prospekcie:
Cele Emisji

Plan

Wykonanie

10 mln zł

6 mln zł

Unowocześnienie zakładu produkcyjnego

11,6 mln zł

9,7 mln zł

Akwizycja

7,7 mln zł

5 mln zł

Budowa akceleratora

Zwiększenie kapitału obrotowego

5 mln zł

4 mln zł

Spłata kredytów obrotowych

7 mln zł

7,6 mln zł

41,3 mln zł

32,3 mln zł

Razem

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
Istotny wpływ na realizację planowanych wyników finansowo – ekonomicznych będzie
miało wprowadzenie systemu znakowania rur dużych średnic, co pozwoli na
zrealizowanie przesuniętych z I kwartału 2008 roku wysokorentownych transakcji
eksportowych.
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