RADPOL S.A.
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1. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji.
Dnia 17 kwietnia 2008 roku Zarząd Spółki podpisał przedwstępną warunkową umowę
kupna 80,34% akcji spółki Elektroporcelana Ciechów S.A. z siedzibą w Ciechowie.
Spółka przekazała informację o tym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 11/2008, z dnia
17-04-2008r. Nabyte przez RADPOL S.A. akcje stanowią 80,34% kapitału zakładowego i
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Natomiast dnia 9 czerwca 2008 roku
została zawarta umowa kupna akcji spółki Elektroporcelana Ciechów S.A. z siedzibą w
Ciechowie oraz umowa poręczenia. Informację tą spółka RADPOL przekazała w raporcie
bieżącym nr 17/2007, z dnia 10-06-2008r.
Dnia 3 lipca 2008 roku, działając stosownie do zawartej umowy sprzedaży akcji spółki
Elektroporcelana Ciechów S.A., RADPOL S.A. złożył pozostałą część ceny akcji do
depozytu notarialnego i z tym dniem RADPOL S.A. nabył własność 16.068 akcji
zwykłych imiennych serii „A” Elektroporcelany Ciechów S.A. o wartości nominalnej
50,00 zł. Wiadomość tą spółka przekazała raportem bieżącym nr 20/2008, z dnia 03-072008 roku.
RADPOL S.A. jest spółką nadrzędną wobec Elektroporcelany Ciechów. Zajmuje się
produkcją wyrobów termokurczliwych oraz produkcją osprzętu kablowego. Specjalizuje
się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych
mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.
Elektroporcelana Ciechów S.A. jest firmą zależną wobec RADPOL S.A. Specjalizuje się
w produkcji elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory
średniego i niskiego napięcia. Ponadto, spółka oferuje osprzęt elektroinstalacyjny i
oświetleniowy, w tym: gniazda bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy
oświetleniowe. Znaczącą pozycję w asortymencie produkcyjnym zajmują także inne
wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia klientów.
RADPOL SA
80,34%

Elektroporcelana Ciechów SA

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.
W czerwcu 2008 RADPOL podpisał ostateczną umowę kupna 80,34% akcji
Elektroporcelany Ciechów S.A. Włączenie Elektroporcelany w struktury RADPOL jest
kolejnym krokiem – po wejściu na giełdę – w kierunku realizacji strategii rozwoju. Zarząd
jest przekonany, że współpraca Spółek przyczyni się do wzrostu konkurencyjności
produktów oferowanych pod marką RADPOL. Dzięki rozszerzeniu oferty o asortyment
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Elektroporcelany RADPOL będzie dostarczał klientom szerszą gamę produktów oraz
zwiększy swój udział w rynku elektroenergetycznym.

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 I
kwart. 2008

Imię i nazwisko
(nazwa)

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

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

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

liczba akcji
nabytych do
terminu
przekazania
raportu

liczba akcji
zbytych do
terminu
przekazania
raportu

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

ilość głosów
na dzień
przekazania
raportu za II
kwart. 2008

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

Wszystkie wyemitowane akcje przez RADPOL S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Pan Grzegorz J. Bielowicki na mocy udzielonych pełnomocnictw przez TAR HEEL
CAPITAL R LLC i Pana Gabriela Wróblewskiego oraz nabyciu akcji RADPOL S.A.
przez podmiot przez niego kontrolowany („TAR HEEL CAPITAL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie) ma prawo do głosu z
akcji przysługujących tym osobom, co daje razem:
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Liczba akcji
Liczba głosów
Udział w kapitale zakładowym
Udział w ogólnej liczbie głosów

8.673.989
8.673.989
36,21%
36,21%

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 I
kwart. 2008

liczba akcji
nabytych do
terminu
przekazania
raportu

ilość akcji
zwykłych na dzień
przekazania
raportu za II
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
Tomasz
Firczyk

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

liczba akcji
nabytych do
terminu
przekazania
raportu

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

liczba akcji
zbytych do
terminu
przekazania
raportu

3 031 572

-

-

3 031 572

-

1 000

-

1 000

Spółka kontrolowana przez Pana Grzegorza J. Bielowickiego, „TAR HEEL CAPITAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w
Warszawie, nabyła:
- dnia 16-01-2008r:
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).
- dnia 7 i 9 lipca 2008r:
6.000 akcji po średniej cenie akcji 5,73 zł za jedną akcję o łącznej wartości 34.400,00 zł
(informację przekazano raportem bieżącym nr 23/2008 z dnia 11-07-2008r).
- od dnia 14 do dnia 17 lipca 2008r:
4.100 akcji po średniej cenie akcji 5,70 zł za jedną akcję o łącznej wartości 23.370,00 zł
(informację przekazano raportem bieżącym nr 25/2008 z dnia 18-07-2008r).
Dnia 8 lipca 2008 roku Pan Tomasz Firczyk nabył 1.000 akcji po średniej cenie akcji
5,55 zł za jedną akcję o łącznej wartości 5.550,00 zł (komunikat o nabyciu akcji wysłano
09-07-2008r. raportem bieżącym nr 22/2008).
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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,
a) 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,
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,
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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.
RADPOL – lider na rynku wyrobów termokurczliwych – zgodnie z założoną przez Zarząd
strategią dynamicznie się rozwija. Spółka stale podnosi konkurencyjność oferty oraz
zapewnia kompleksowe i profesjonalne usługi.
Ze względu na rozbudowę mocy produkcyjnych i stale rosnące zainteresowanie produktami
firmy RADPOL systematycznie powiększana jest kadra pracownicza Spółki.
Dynamiczny rozwój RADPOL – polegający na rozwoju oferty produktowej oraz zdobywaniu
nowych rynków zbytu – następuje w szybkim tempie i przynosi oczekiwane przez Zarząd i
akcjonariuszy rezultaty. Ponadto, w perspektywie długookresowej Spółka zakłada korzyści i
wzrost przychodów z tytułu powiększenia mocy produkcyjnych. W III kwartale 2008
RADPOL zakończy instalację drugiego akceleratora elektronowego, o większej energii.
Dzięki niemu Spółka wzbogaci ofertę produktową i zwiększy grono dotychczasowych
klientów.
Analizy rynku wykazują istnienie nowych segmentów, takich jak: radiacyjna obróbka
żywności, sieciowanie polimerowych rur do ciepłej wody czy sterylizacja surowców do
wytwarzania środków farmaceutycznych, na które RADPOL ma szansę wkroczyć ze swoją
ofertą produktową, poszerzając portfolio obecnych odbiorców. Ważnym czynnikiem wzrostu
sprzedaży Spółki będzie również eksploracja nowych segmentów rynku pod kątem
zastosowań wyrobów termokurczliwych (gazownictwo, kopalnie węgla brunatnego i
miedziowego, motoryzacja i elektronika).
Zgodnie z założeniami na 2008 rok Zarząd planuje zainwestować w rozwój RADPOL 20 mln
zł, z czego 6 mln będzie refinansowane ze środków unijnych.
10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
Priorytetem Zarządu RADPOL są przede wszystkim inwestycje w nowe technologie mające
na celu rozszerzenia asortymentu spółki, a tym samym konkurencyjności na rynku polskim i
zagranicznym. W tym celu Spółka przygotowuje infrastrukturę techniczną oraz buduje
bunkier dla drugiego akceleratora. Planowane przekazanie obiektu do użytku nastąpi w III
kwartale 2008.
Zarząd RADPOL jest przekonany o innowacyjności produktów i rozwiązań, dlatego aktywnie
zgłasza wnioski o dofinansowanie projektów.
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Planowane są kolejne inwestycje w modernizacje zakładu produkcyjnego, takie jak
termomodernizacja. Dzięki temu RADPOL będzie wykorzystywać energię cieplną maszyn
produkcyjnych i ogrzewać nią zakład. Pozwoli to na oszczędności rzędu 200-300 tys. zł
rocznie.
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