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Informacje zawarte w półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej RADPOL
S.A. obejmują okres sprawozdawczy od 01-01-2012 r. do 30-06-2012 r. i zostały sporządzone
zgodnie z Rozporządzeniem 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 jak, i przepisami rachunkowości z dnia 29-09-1994 r.
(Dz.U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Wszelkie informacje dotyczące jednostkowego sprawozdania zarządu zostały zawarte
w poniższym Sprawozdaniu Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.

1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji.
Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. jest RADPOL S.A. z siedzibą
w Człuchowie wpisana dnia 26-10-2001 r. do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS
0000057155 Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego.
Łączna liczba wyemitowanych akcji RADPOL S.A. to 25.719.752 akcji serii A, C i D, których
wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 0,03 zł (wartość nominalna wszystkich akcji
771.592,56 zł):
 akcje serii A – 23.450.726 akcji zwykłych na okaziciela,
 akcje serii B – Uchwała nr 3 NWZA z dnia 19 lutego 2010 r. - zmiana numeracji akcji
(asymilacja akcji serii A i B w serię A)
 akcje serii C – 529.548 akcji zwykłych na okaziciela,
 akcje serii D – 1.739.478 akcji zwykłych na okaziciela.
RADPOL S.A. zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych, produkcją osprzętu kablowego
oraz przewodów i linek elektroenergetycznych. Jednocześnie specjalizuje się w produkcji
elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, takich jak: izolatory średniego i niskiego
napięcia. Spółka oferuje również osprzęt elektroinstalacyjny i oświetleniowy, w tym: gniazda
bezpiecznikowe, oprawki porcelanowe i oprawy oświetleniowe. W asortymencie produkcyjnym
znajdują się także inne wyroby porcelanowe, wykonywane na indywidualne zamówienia
klientów.
RADPOL S.A. specjalizuje się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych,
unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego.
Jednostką zależną w Grupie Kapitałowej RADPOL S.A. jest:
1) RURGAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki („RURGAZ”) - Spółka ta jest
liderem w produkcji zaawansowanych systemów rurowych z polietylenu i polipropylenu.
Głównymi klientami RURGAZ Sp. z o.o. są spółki gazownicze, sieci wodociągowe,
spółki komunalne i wykonawcy prac infrastrukturalno-remontowych. Spółka podobnie jak
RADPOL S.A. buduje swoje przewagi konkurencyjne w oparciu o wykorzystanie
zaawansowanych technologii w procesie produkcji oraz oferowanie produktów nie
mających swoich rynkowych konkurentów, takich jak dwuwarstwowa rura RC
multiSAFE czy rury dedykowane energetyce geotermalnej. Spółka w swojej polityce
sprzedażowej koncentruje się na segmentach, w których najistotniejszą przewagą jest
jakość dostarczanych produktów, a nie ich cena.
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2) Przedsiębiorstwo Produkcji Strunobetonowych Żerdzi Wirowanych WIRBET S.A. z siedzibą
w Ostrowie Wielkopolskim („WIRBET”) – Spółka ta zajmuje się produkcją
strunobetonowych i częściowo sprężynowych żerdzi wirowych. Posiada dwa zakłady
produkcyjne:
- zakład w Ostrowie Wielkopolskim,
- zakład w Pile.
WIRBET dostarcza produkty głównie dla energetyki zawodowej. Do głównych grup
produktów należą żerdzie i słupy energetyczne oraz słupy trakcyjne. Ponadto, WIRBET
produkuje słupy reklamowe i elementy konstrukcyjne.
Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.

100%

100%

2. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.
Dnia 5 kwietnia 2012 r. RADPOL S.A. nabył za 29.997.360 zł 549.000 akcji imiennych WIRBET
(co stanowi 100% kapitału zakładowego i 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu WIRBET) o
wartości nominalnej 10 zł za każdą akcję. Źródłem finansowania nabycia akcji WIRBET był
udzielony przez ING Bank Śląski S.A. (ING) kredyt w wysokości 25 mln zł na finansowanie
inwestycji (opisany raportem bieżącym nr 17/2012 z dnia 1 marca 2012 r.) oraz własne środki
finansowe RADPOL S.A. w wysokości 4.997.360 zł.

3. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok.
RADPOL S.A. nie publikował prognoz wyników na 2012 r.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty
zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta 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.
Dnia 6 sierpnia 2012 r. Spółka otrzymała informację od Powszechnego Towarzystwa
Emerytalnego Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie zarządzającego Allianz Polska
Otwartym Funduszem Emerytalnym („OFE”), o przekroczeniu przez OFE 5% ogólnej liczby
głosów RADPOL S.A. w wyniku transakcji na GPW dokonanej w dniu 31 lipca 2012 r.
Przed transakcją na rachunku OFE zapisanych było 1.282.665 akcji, stanowiących 4,9871%
udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 1.282.665 głosów z
akcji stanowiących 4,9871% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
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Po transakcji OFE posiada 1.682.665 akcji RADPOL S.A., stanowiących 6,5423% udziału w
kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 1.682.665 głosów z akcji
stanowiących 6,5423% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
RADPOL S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. sporządzoną zgodnie z najlepszą wiedzą
RADPOL S.A. na podstawie otrzymanych informacji, w tym informacji o liczbie akcji Emitenta
znajdujących się w posiadaniu Akcjonariuszy w dniu 11 lipca 2012 r. (dzień przyznania prawa do
dywidendy) uzyskanych od: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A.,
Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., BRE Bank S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Dom
Inwestycyjny BRE Banku S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom
Maklerski BZ WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Kredyt Bank S.A., Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A.

Struktura Akcjonariatu RADPOL S.A. – stan na dzień podpisania sprawozdania:
Akcjonariat RADPOL S.A.

THC Fund Management Ltd (dawniej GJB Assets Management Ltd)
Marcin Wysocki
* BZ WBK Asset Management S.A.
- w tym zarządzany przez BZ WBK AIB Asset Management S.A.:
Ark a BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK
* Aviva Investors Poland S.A.
- w tym zarządzany przez Aviva Investors Poland S.A.:
Aviva Inwestors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ak cyjny
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa
ING OFE
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
pozostali akcjonariusze
RAZEM:
* Akcjonariusz posiadający pośrednio akcje RADPOL S.A.

Udział w
kapitale
zakładow ym (%)

liczba akcji

3 061 390
3 031 572
2 439 068
1 815 669
2 432 763
2 284 765
1 463 858
1 937 293
1 814 036
1 682 665
7 036 200
25 719 752
23 951 610

**
**

**

**
**
**

liczba głosów
na WZ

Udział w ogólnej
liczbie głosów
na WZ (%)

w artość
nom inalna
akcji (0,03 zł)

11,90
11,79
9,48

3 061 390
3 031 572
2 439 068

11,90
11,79
9,48

91 841,70
90 947,16
73 172,04

7,06
9,46
8,88

1 815 669
2 432 763
2 284 765

7,06
9,46
8,88

54 470,07
72 982,89
68 542,95

5,69
1 463 858
7,53
1 937 293
7,05
1 814 036
6,54
1 682 665
27,37
7 036 200
100,00 25 719 752

5,69
7,53
7,05
6,54
27,37
100,00

43 915,74
58 118,79
54 421,08
50 479,95
211 086,00
771 592,56

#

** w skazano zm iany w strukturze w łasności znacznych pakietów akcji em itenta w okresie od przekazania raportu okresow ego za I kw artał 2012 rok

Wszystkie wyemitowane przez RADPOL S.A. akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

5. Zastawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby
zarządzające i nadzorujące Emitenta.
W pierwszym półroczu 2012 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji emitenta lub
uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące.
Skład Rady Nadzorczej RADPOL S.A.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pan Grzegorz Bielowicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Zbigniew Janas – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pan Tomasz Firczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Pan Leszek Iwaniec – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Krzysztof Kurowski – Członek Rady Nadzorczej,
Pan Jacek Tomasik – Członek Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu RADPOL S.A.:
1) Pan Andrzej Sielski – Prezes Zarządu,
2) Pan Andrzej Dombrowski – Wiceprezes Zarządu,
3) Pan Andrzej Pożarowszczyk – Wiceprezes Zarządu,
4) Pan Marcin Rusiecki – Wiceprezes Zarządu.
Dnia 15 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała z dniem 1 czerwca 2012 r. do Zarządu
Spółki Pana Marcina Rusieckiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
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Stan posiadania akcji RADPOL S.A. na dzień 30-06-2012 r.:
Imię i nazwisko

Rada Nadzorcza:
Tomasz Firczyk
Zarząd:
Andrzej Sielski
Andrzej Pożarowszczyk

liczba akcji

Wartość
nominalna
(0,03 zł
na 1 akcję)

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)

liczba głosów
na WZ

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na WZ
(%)

1 000

30,00

0,004

1 000

0,004

446 977
869 739

13 409,31
26 092,17

1,74
3,38

446 977
869 739

1,74
3,38

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

właściwym

Nie ma spraw przekraczających 10% kapitału własnego Spółki.

7. 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 wraz ze wskazaniem ich wartości.
Nie dotyczy.

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.
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.
Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. zwiększa swoje przychody. W pierwszym półroczu sprzedaż w
ujęciu skonsolidowanym ukształtowała się na poziomie 71,4 mln zł – co oznacza wzrost o 11,6%
w porównaniu do analogicznych danych z 2011 r. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w
segmencie wyrobów z porcelany elektrotechnicznej, w którym sprzedaż wzrosła o 18%.
W ujęciu skonsolidowanym w pierwszym półroczu 2012 r. EBITDA wyniosła 12,4 mln zł i
spadła o 4,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. Grupa wypracowała 6,6 mln zł
zysku netto, który zmniejszył się o 9,5%.
Ze względu na pogorszenie się koniunktury na rynkach zachodniej Europy Grupa odnotowała
2,8% spadek sprzedaży zagranicznej. Na obniżenie eksportu największy wpływ miała w
pierwszym półroczu 2012 r. mniejsza sprzedaż do ogarniętych kryzysem Włoch, które do tej pory
miały największy udział w realizowanej przez RADPOL sprzedaży zagranicznej.
Zmniejszenie poziomu przychodów z tytułu eksportu w pierwszym półroczu 2012 r.
zrekompensowała wysoka sprzedaż krajowa, której poziom w ujęciu skonsolidowanym wzrósł o
14,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku.
W pierwszym półroczu 2012 r. spółka zależna od Emitenta – RURGAZ Sp. z o.o. otrzymała
pozwolenie na budowę i rozpoczęła realizację inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.
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zakładu. Projekt o wartości ok. 25 mln zł przyczyni się do wzrostu mocy produkcyjnych w
istniejącej technologii oraz wprowadzenie całkowicie nowych innowacyjnych dla branży
produktów. W planach jest zakup dwóch linii do produkcji rur PE z barierą antydyfuzyjną w
zakresie średnic od 90 mm do 1000 mm z przeznaczeniem dla branży ciepłowniczej oraz maszyn
i urządzeń do produkcji tego rodzaju asortymentu. Nowy zakład w Lublinie zostanie oddany do
użytku do końca pierwszego kwartału 2013 r.
W kwietniu 2012 r. RADPOL S.A sfinalizował akwizycję czołowego producenta żerdzi
betonowych używanych do produkcji napowietrznych linii przesyłowych. Za kwotę 30 mln zł
RADPOL nabył 100% akcji Spółki WIRBET od podmiotów, które wcześniej skupiły akcje
należące do 4 polskich grup energetycznych (ENEA, Tauron, PGE i Energa). Transakcja została
sfinansowana kredytem inwestycyjnym oraz ze środków własnych Spółki. Od 1 kwietnia 2012 r.
WIRBET jest konsolidowany w wynikach Grupy Kapitałowej. Wykorzystanie synergii jakie
tworzone są miedzy WIRBET a pozostałymi spółkami z Grupy wpływa na wzrost efektywności
operacyjnej całego biznesu.
RADPOL S.A skupia się na rozwoju organicznym i wzroście sprzedaży. Obecny skład Grupy
Kapitałowej zapewnia możliwość tworzenia oferty kompleksowych systemów infrastrukturalnych
w oparciu o asortyment poszczególnych spółek wchodzących w jej skład oraz wykorzystywane
synergie produktowe. Z tego punktu widzenia Grupa jest kompletna, jednak Zarząd stale analizuje
pojawiające się możliwości akwizycji spółek, które dobrze pasowałaby do jej modelu
biznesowego.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.
Główne czynniki mogące mieć wpływ na działalność emitenta na przestrzeni kolejnych
kwartałów to:
- rosnąca sprzedaż krajowa, która jest wynikiem wzrostu inwestycji realizowanych przez
branżę energetyczną, ciepłowniczą i gazowniczą.
- spowolnienie w krajach zachodniej Europy, do których RADPOL eksportuje swoje
produkty. Spadek sprzedaży do tych krajów rekompensowany jest wzrostem przychodów
realizowanych w kraju.
- nowe możliwości współpracy z klientami zagranicznymi – rozwój koncernów
energetycznych we Francji pozwoli w przyszłości znacznie zwiększyć obecność RADPOL
S.A. na tym rynku.
- realizacja inwestycji Spółki RURGAZ Sp. z o.o. polegającej na rozbudowie nowego
zakładu – w opinii Zarządu w krótkim czasie przełoży się na możliwość podwojenia mocy
produkcyjnych.
- dalsza integracja Spółek w Grupie – pełna konsolidacja wszystkich podmiotów w Grupie
przyczyni się do optymalizacji kosztowej i uzyskania dodatkowych oszczędności.
- planowane wprowadzenie we wszystkich spółkach z Grupy zaawansowanych systemów
zarządzania zapasami dodatkowo wpłynie na poprawę efektywności w tym zakresie.
Priorytetem Zarządu RADPOL S.A. są przede wszystkim inwestycje w nowe technologie mające
na celu rozszerzenie asortymentu Spółki, a tym samym konkurencyjności na rynku polskim
i zagranicznym. Spółka dysponuje dwoma przemysłowymi akceleratorami o mocy 2,5 MeV i 4,5
MeV, będącymi jedynymi tego typu urządzeniami w Polsce i jednymi z trzech w Europie.
Zaawansowane technologicznie wyroby wytwarzane na akceleratorach nabywają unikalne
właściwości, dzięki którym Spółka może realizować wyższe marże.
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Finalizacja inwestycji w spółce RURGAZ pozwoli na rozwój oraz powiększenie zakresu średnic
produkowanych rur PE i PP do średnicy 1000 mm, wzrost mocy produkcyjnych w istniejącej
technologii oraz wprowadzenie całkowicie nowych innowacyjnych dla branży produktów.
Realizacja projektu bezpośrednio przełoży się na wzrost konkurencyjności Spółki, zarówno na
rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Zarząd RADPOL S.A. jest przekonany o innowacyjności wykorzystywanych przez Grupę
rozwiązań oraz oferowanych przez nią produktów i zamierza dalej dynamicznie inwestować w
rozwój technologii i składniki majątku trwałego służące poprawie pozycji rynkowej Spółki.

11. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego.
Podstawowe zagrożenia i ryzyka na jakie narażone są Spółki Grupy Kapitałowej RADPOL S.A.:
1) Spowolnienie w branży remontowo-budowlanej
w segmencie budowy sieci
ciepłowniczych oraz energetycznych kablowych i napowietrznych.
2) Pogorszenie koniunktury gospodarczej na głównych rynkach eksportowych spółek z
Grupy.
3) Funkcjonowanie na rynku, na którym główni konkurenci to międzynarodowe koncerny o
globalnej skali działalności.
4) Mało korzystna lokalizacja (znaczna odległość od klientów, mało aktywny biznesowo
region).
5) Brak w bezpośrednim otoczeniu wysokokwalifikowanej i specjalistycznej kadry
(powoduje to utrudnienia w uzupełnieniu kadry; osoby kończące uczelnie techniczne
unikają powrotu/osiedlania się w tak małych ośrodkach mieszkalnych, w jakich znajdują
się zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej Spółki RADPOL S.A.).
6) Brak umów wieloletnich z odbiorcami.
7) Zaostrzająca się konkurencja wśród dużych branżowych producentów (ceny, upusty,
terminy płatności i kompleksowość dostaw, szybki wzrost zdolności produkcyjnych,
intensywna promocja produktów).
8) Konkurencja ze strony państw azjatyckich - nadmiar mocy produkcyjnych, niższe koszty
pracy.
9) Brak wdrożonego oprogramowania wspomagającego planowanie produkcji klasy ERP.
10) Ryzyko kursowe w związku z występowaniem należności i zobowiązań wyrażonych w
walutach obcych ograniczane częściowo przez stosowanie naturalnego hedgingu.
11) Ryzyko zmian cen surowców – wzrosty cen na rynkach polietylenu i polipropylenu mogą
się przyczynić do obniżki marż.
12) Zagrożenie związane ze zmianą przepisów prawa lub różną jego interpretacją,
13) Ryzyko związane z wejściem na nowe rynki (ekspansja może okazać się droższa,
a korzyści mniejsze niż wcześniej zakładano).
14) Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży – spowolnienie inwestycji
infrastrukturalnych ze względu na niekorzystne warunki pogodowe.
Ze względu na specyfikę swojej produkcji opartą na unikalnych w skali kraju technologiach i
wysoce wyspecjalizowanym procesie produkcji Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. skutecznie
broni się przed skutkami pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Ponadto, głównymi
odbiorcami produktów oferowanych przez zakłady z Człuchowa, Ciechowa, Piły, Ostrowa
Świętokrzyskiego i Kolonii Prawiednik k. Lublina są branże powszechnie uznawane za
defensywne – energetyka, ciepłownictwo oraz gazownictwo. Grupa podejmuje również szereg
działań mających na celu zacieśnianie współpracy z kluczowymi kontrahentami oraz
pozyskiwanie nowych rynków zbytu, które przyczyniają się do wzmocnienia jej przewag nad
konkurentami.
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12. Oświadczenia Zarządu RADPOL S.A.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd RADPOL S.A. reprezentowany przez:
1.
2.
3.
4.

Andrzeja Sielskiego – Prezesa Zarządu,
Adama Dombrowskiego – Wiceprezesa Zarządu,
Andrzeja Pożarowszczyka – Wiceprezesa Zarządu,
Marcina Rusieckiego – Wiceprezesa Zarządu

niniejszym oświadcza, że:
- wedle najlepszej wiedzy, półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz
półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2012 r do 30-062012 r i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. oraz jej wynik finansowy,
a półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. zawiera
prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyka
- podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu
półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz półrocznego
skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01-01-2012 r do 30-062012 r, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten oraz biegli rewidenci,
dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego
raportu z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
i półrocznego
skróconego
jednostkowego
sprawozdania
finansowego,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Marcin Rusiecki

Andrzej Pożarowszczyk

Adam Dombrowski

Andrzej Sielski

Człuchów, dnia 14 sierpnia 2012 r.
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