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I. WYBRANE DANE FINANSOWE
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
w tys. zł
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Przychody netto ze sprzedaŜy

I kwartał 2011

w tys. EUR
I kwartał 2010

I kwartał 2011

I kwartał 2010

322 578

247 843

81 168

62 478

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

26 195

18 198

6 591

4 587

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

23 215

20 287

5 841

5 114

Zysk (strata) netto

18 844

15 010

4 742

3 784

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

18 845

15 011

4 742

3 784

Całkowity dochód (strata) netto
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki
dominującej
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej

16 996

17 563

4 277

4 427

16 997

17 564

4 277

4 428

9 495

14 704

2 389

3 707

-25 989

-15 263

-6 539

-3 848

22 497

-27 268

5 661

-6 874

6 003

-27 827

1 510

-7 015

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na
jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

2,04

1,63

0,51

0,41

Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki
dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

2,04

1,62

0,51

0,41

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
Przepływy pienięŜne netto, razem

POZYCJE BILANSU
Aktywa razem

31.03.2011

31.12.2010

31.03.2011

31.12.2010

1 475 513

1 410 001

367 784

356 034

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

590 844

542 860

147 273

137 075

Zobowiązania długoterminowe

135 311

144 639

33 727

36 522

Zobowiązania krótkoterminowe

455 533

398 221

113 545

100 553

Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej

884 669

867 141

220 511

218 958

66 964

66 964

16 691

16 909

9 225 663

9 225 663

9 225 663

9 225 663

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

95,89

93,99

23,90

23,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
zł / EUR)

95,94

94,05

23,91

23,75

0,00

4,00

0,00

1,01

Kapitał akcyjny
Liczba akcji

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT,
CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ
RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
Przychody netto ze sprzedaŜy

I kwartał 2011

I kwartał 2010

I kwartał 2011

I kwartał 2010

148 561

101 689

37 381

25 634

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

4 738

1 927

1 192

486

Zysk (strata) brutto

3 415

3 703

859

933

Zysk (strata) netto

2 641

2 581

665

651

Całkowity dochód (strata) netto

1 721

3 142

433

792

-10 444

-6 110

-2 628

-1 540

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej

-8 400

-9 332

-2 114

-2 352

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej

17 333

-19 095

4 361

-4 814

Przepływy pienięŜne netto, razem

-1 511

-34 537

-380

-8 706

0,29

0,28

0,07

0,07

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
EUR)
POZYCJE BILANSU

0,29
31.03.2011

0,28
31.12.2010

0,07
31.03.2011

0,07
31.12.2010

Aktywa razem

918 244

895 630

228 880

226 152

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

300 585

280 222

74 923

70 758

2

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
Informacja dodatkowa do śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania fiannsowego za I kwartał zakończony dnia 31
marca 2011
Zobowiązania długoterminowe

97 838

105 862

24 387

Zobowiązania krótkoterminowe

202 747

174 360

50 536

44 027

Kapitał własny

617 659

615 408

153 957

155 394

Kapitał zakładowy

26 731

66 964

66 964

16 691

16 909

9 225 663

9 225 663

9 225 663

9 225 663

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

66,95

66,71

16,69

16,84

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w
zł / EUR)

67,05

66,81

16,71

16,87

0,00

4,00

0,00

1,01

Liczba akcji

a) przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności operacyjnej,
zysk brutto, zysk netto i całkowity dochód oraz przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej,
przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej i przepływy pienięŜne netto, obliczono przyjmując średni kurs EURO według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy
kwartałów 2009 i 2010 roku, tj odpowiednio: 3,9669 PLN i 3,9742 PLN
b) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy obliczono przyjmując średni
kurs EURO obowiązujący na dzień 31 grudnia 2010 oraz 31 marca 2011 tj.: 3,9603 PLN i 4,0119 PLN
II. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
OKRESIE PIERWSZEGO KWARTAŁU 2011 ROKU
WRAZ Z WYKAZEM
NAJWAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH.
SprzedaŜ
Pierwszy kwartał 2011 roku był bardzo udanym okresem dla całej grupy kapitałowej. Większość
segmentów działających w ramach grupy odnotowała znaczny wzrost przychodów spowodowany
większym wolumenem sprzedaŜy oraz wyŜszymi cenami produktów, dostosowywanymi do
systematycznie rosnących cen surowców. NajwyŜszą dynamikę, zbliŜoną do 100% osiągnął Segment
Usług Budowlanych, który w I kwartale kontynuował realizację prestiŜowego w skali grupy obiektu –
Sky Tower. Przychody tylko z tego tytułu dały segmentowu w I kwartale ok. 9 mln zł dodatkowej
sprzedaŜy.Segment kontynuuje dobrą passę w obszarze usług dla infrastruktury drogowej wygrywając
kolejny przetarg na budowę ekranów akustycznych dla obwodnicy Jarosławia. Niemniej imponującą
dynamikę osiągnął Segment Wyrobów Wyciskanych, który zwiększył sprzedaŜ o prawie 40% w
stosunku do poprzedniego roku. Tak dobry wynik to m.in. efekt ponad 50% wzrostu sprzedaŜy na
rynkach zagranicznych. Pozostałe segmenty odnotowały dynamikę rzędu 10-25% co optymistycznie
rokuje na dalszą część roku.
Zysk z działalności operacyjnej
Wynik na działalności operacyjnej wzrósł o ponad 40% do kwoty 26,2 mln zł głównie dzięki
wyŜszemu poziomowi sprzedaŜy oraz poprawie marŜ w części segmentów.
Zysk netto
Działalność finansowa w pierwszym kwartale zamknęła się ujemnym wynikiem w kwocie 2,9 mln zł,
na co w większości miały wpływ odsetki od kredytów. Ich wartość po trzech miesiącach wyniosła 2,9
mln zł. W efekcie skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
wyniósł w okresie sprawozdawczym 18,8 mln zł i był wyŜszy o 25% od zysku osiągniętego w
analogicznym okresie roku poprzedniego.
Ponadto w w okresie pierwszego kwartału miały miejsce następujące wydarzenia:
W dniu 7 lutego 2011 r. Grupa Kęty S.A. otrzymała postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy w
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu z dniem
26.01.2011 spółki METALPLAST KARO sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
Postanowienie zostało wydane na wniosek spółki w związku z uchwałą wspólników z dnia
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30.12.2010 r. o zakończeniu likwidacji Spółki. O rozpoczęciu procesu likwidacji w ramach
restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Grupy Kęty spółka informowała w raporcie bieŜącym nr 51/2009
z dnia 2 grudnia 2009 r.
W dniu 15 lutego 2011 roku Grupa Kety S.A. otrzymała informację, iŜ Alupol Packaging S.A. , spółka
w 100% zaleŜna od Grupy Kęty S.A., otrzymała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zezwolenie nr 309 z dnia 15
lutego 2011 roku) w oparciu o planowane przedsięwzięcie, w którego skład wchodzą m.in.: budowa
hali produkcyjno-magazynowo-biurowej, zakup linii wytłaczarkowej z rozdmuchem do produkcji
wielowarstwowych folii tworzywowych i ich uszlachetniania, zakup linii do laminacji. Minimalna
planowana wartość inwestycji wyniesie 32 mln zł. Wydatki te zostały uwzględnione w opublikowanej
w dniu 9 lutego 2011 roku prognozie nakładów inwestycyjnych na 2011 rok.
PowyŜsza inwestycja wraz z realizowaną obecnie instalacją 10-kolorowej drukarki rotograwiurowej i
urządzenia typu ekstruder tandem pozwoli na wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku w zakresie
zwiększenia mocy produkcyjnych Segmentu Opakowań Giętkich (wzrost mocy produkcyjnych w
poszczególnych asortymentach o ok. 15 - 20%) i jest zgodna z jego długookresową strategią rozwoju.
Alupol Packaging S.A. jest największym producentem opakowań giętkich w Polsce i jednym z
największych w Europie. Swoje wyroby dostarcza głównie do potentatów w branŜy spoŜywczej,
takich jak: Nestle, Unilever, Bonduelle czy Kraft Foods.
W dniu 22 lutego 2011 r. Aluprof S.A., spółka w 100% zaleŜna od Grupy Kety S.A. otrzymał wypis z
Krajowego Centrum Rejestru Handlowego o wykreśleniu z rejestru z dniem 02.02.2011 r. spółki
zaleŜnej Eurl Aluprof Alg. Postanowienie nabiera mocy prawnej w dniu 16.02.2011 r. Spółka od IV
kwartału 2008 r. nie prowadziła działalności operacyjnej, a wcześniej głównym przedmiotem jej
działalności był obrót produktami Aluprof SA na terenie Algierii. Postanowienie zamyka proces
działań restrukturyzacyjnych podjętych w 2008 r. wobec Eurl Aluprof Alg.
III. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
FINANSOWE W OKRESIE PIERWSZEGO KWARTAŁU 2011 ROKU.
W trakcie I kwartału 2011 roku nie wystąpiły inne niŜ wskazano w niniejszym sprawozdaniu, istotne
czynniki czy teŜ zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe.
IV. CZYNNIKI MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI UZYSKANE W OKRESIE
PIERWSZEGO KWARTAŁU 2011 ROKU:
Poziom popytu na produkty spółki
Wszystkie segmenty grupy kapitałowej odnotowały rosnący poziom popytu na swoje produkty.
Oprócz sprzedaŜy w kraju bardzo istotnym z punktu widzenia osiągniętych wyników jest fakt
rosnącego zainteresowania ofertą produktową spółek grupy kapitałowej za granicą. Szczególnie było
to widoczne na rynkach: niemieckim, brytyjskim, ukraińskim, węgierskim, czeskim i słowackim oraz
rumuńskim gdzie osiągane dynamiki sprzedaŜy w przypadku niektórych segmentów sięgały ponad
40%
Kursy walutowe
W pierwszym kwartale 2011 roku struktura walutowa przychodów i kosztów w grupie kapitałowej
nie uległa znacznym zmianom. Wg
szacunków spółki ok. 45% sprzedaŜy jest realizowane w
złotówkach natomiast ok. 53% stanowi sprzedaŜ denominowana w EURO. Pozostałe 2% stanowi
sprzedaŜ rozliczana w walucie amerykańskiej (USD). Po stronie kosztowej ok. 33% kosztów to koszty
ponoszone w USD, 25% to koszty denominowane w EURO oraz ok. 42% kosztów to koszty
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złotówkowe. Z punktu widzenia działalności operacyjnej w okresie pierwszego kwartału sytuacja na
rynku walutowym miała pozytywny dla spółki charakter. Waluta krajowa utrzymywała się na
poziomie średnio na poziomie 3,95 do EUR, osłabiając się w niektórych momentach nawet do
poziomu 4,10. Równie korzystnie przedstawiała się sytuacja na parze walut EUR/USD. EUR
zyskiwało w stosunku do waluty amerykańskiej z poziomu 1,32 na początek kwartału do 1,42 pod
koniec pierwszego kwartału co miało pozytywny wpływ na zysk operacyjny poniewaŜ duŜa część
sprzedaŜy realizowana jest w EUR podczas gdy zakupy realizowane są w USD.
Ceny podstawowych surowców
Podstawowym surowcem w Grupie Kapitałowej stanowiącym ok. 33 % całkowitych kosztów i ok. 55
– 60% kosztów surowców i materiałów jest aluminium, złom aluminiowy, oraz taśma aluminiowa do
produkcji folii. Spółka jest zatem naraŜona na ryzyko wzrostu cen tego surowca zwłaszcza, iŜ nie
posiada Ŝadnego wpływu na kształtowanie się cen na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), które
stanowią bazę cenową do zawieranych przez spółkę kontraktów na dostawy aluminium. W
omawianym okresie notowania aluminium wzrosły z poziomu ok. 2450 USD za tonę na początku
kwartału do poziomu ok. 2650 USD za tonę pod koniec kwartału (średnia kwartału to 2527 USD), co z
punktu widzenia poziomu sprzedaŜy było pozytywnym czynnikiem jednakŜe z punktu widzenia
rentowności miało negatywny charakter dla spółki. Wzrost ten częściowo kompensowany jest przez
zawarte transakcje zabezpieczające, a częściowo przenoszony na klientów poprzez stosowaną przez
spółkę politykę cenową uzaleŜniającą ceny produktów opartych w głównej mierze na aluminium od
jego notowań na Londyńskiej Giełdzie Metali.
V.WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY
WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO
NAJMNIEJ JEDNEGO KWARTAŁU
Poziom popytu na produkty spółki
Zarząd spółki spodziewa się, iŜ w II kwartale 2011 roku popyt na produkty segmentów będzie
porównywalny lub lepszy od zanotowanego w analogicznym okresie 2010 roku.
Kursy walutowe
Biorąc pod uwagę pozycje walutową spółki umocnienie złotego będzie działało negatywnie dla
poziomu sprzedaŜy i marŜ. Dlatego tez zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza utrzymywać część
zadłuŜenia w walutach obcych. Z kolei dalsze umocnienie EURO w stosunku do USD będzie miało
pozytywny charakter.
Ceny podstawowych surowców
Rosnące ceny aluminium będą zwiększały poziom sprzedaŜy jednakŜe z punktu widzenia marŜ w
ujęciu procentowym będą stanowiły czynnik negatywny. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową
Spółka zakłada, iŜ ceny aluminium utrzymają się na poziomie ok 2400 - 2600 USD za tonę w
perspektywie najbliŜszych kilku miesięcy. Zarząd przypomina jednak, Ŝe ewentualny gwałtowny
wzrost cen aluminium na LME moŜe wpłynąć na przejściowe pogorszenie rentowności ze względu na
fakt iŜ podwyŜki cen produktów są wprowadzane na rynek z jedno- półtoramiesięcznym opóźnieniem
w stosunku do ruchów cen aluminium na Londyńskiej Giełdzie Metali. Część pozycji jest równieŜ
systematycznie zabezpieczana w perspektywie 6 – 12 miesięcy, przy czym poziom zabezpieczenia
waha się od 30 do 5% pozycji na dany miesiąc. Przy ciągle spadających cenach metalu poziomy
zabezpieczeń są wyŜsze niŜ aktualnie notowana cena (ujemny wynik na transakcjach
zabezpieczających), jednak ma to pozytywne odzwierciedlenie w działalności operacyjnej poniewaŜ
fizycznie metal kupowany jest w niŜszych cenach (niŜsze koszty surowców). W przypadku wzrostu
cen sytuacja jest odwrotna.
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VI. WSKAZANIE
SKUTKÓW
ZMIAN
W
STRUKTURZE
JEDNOSTKI
GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK
GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAśY JEDNOSTEK GRUPY,
INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I
ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI.
W okresie pierwszego kwartału 2011 nie nastąpiły Ŝadne istotne zmiany w strukturze grupy
wynikające z połączenia, przejęcia lub sprzedaŜ jednostek grupy kapitałowej.
VII.
INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUśNYCH I
KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała tego typu transakcji.
VIII. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA
PROGNOZOWANEGO ZYSKU NA ROK 2011.

ODNOŚNIE

REALIZACJI

Zarząd Grupy Kęt S.A. podtrzymuje prognozy opublikowane w dniu 9 lutego 2011 roku.
IX. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW NA WZA WG STANU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
KWARTALNEGO, TJ. NA DZIEŃ 20.04.2011 R.
20-04-2011
Ilość
akcji/głosów
ING OFE
Aviva OFE
OFE PZU “Złota Jesień”

1 638 843
1 636 930
471 350

20-04-2011
% udziałów

09-02-2011
Ilość
akcji/głosów

17,76%
17,74%
5,11%

1 638 843
1 636 930
471 350

09-02-2011
% udziałów
17,76%
17,74%
5,11%

X. WYKAZ AKCJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU GRUPY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 20.04.2011 R.
20.04.2011
ilość akcji

09.02.2011
ilość akcji

Prezes Zarządu

73 000

73 000

Członek Zarządu

1 300

1 300

Ponadto na podstawie uchwały nr 14/06 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. z dnia
11 maja 2006 roku oraz na podstawie uchwały Rady Nadzorcze spółki nr VI/18/06 z dnia 21 czerwca
2006 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania programu opcji menedŜerskich w
spółce Grupa Kęty S.A. w latach 2006-2014, Rada Nadzorcza w dniu 31 lipca 2006 roku przyznała
członkom zarządu spółki prawo do nabycia 20 200 szt. obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do
nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E , w tym Prezesowi Zarządu – 14 200 szt, Członkowi
Zarządu - 6 000 szt
Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 24 sierpnia 2007 roku przyznała członkom zarządu spółki prawo do
nabycia 26 800 szt. obligacji serii C z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela
serii E , w tym Prezesowi Zarządu – 17 500 szt, Członkowi Zarządu - 9 300 szt
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Ponadto Rada Nadzorcza w dniu 31 lipca 2008 roku przyznała członkom zarządu spółki prawo do
nabycia 26 800 szt. obligacji serii C z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela
serii E , w tym Prezesowi Zarządu – 19 000 szt, Członkowi Zarządu - 10 800 szt
Członkowie Zarządu mogą, w ramach realizacji Opcji, nabyć obligacje w liczbie przyznanej jej przez
Radę Nadzorczą, a następnie wykonać wynikające z nabytych Obligacji prawo pierwszeństwa objęcia
Akcji Spółki, jeŜeli od daty przyznania tej osobie Opcji upłynął co najmniej trzyletni okres
pozostawania tej osoby w stosunku pracy lub pełnienia funkcji w Spółce, spółce zaleŜnej lub Spółce
stowarzyszonej, oraz ziściły się wszystkie warunki finansowe realizacji Opcji, określone w
regulaminie przeprowadzania programu opcji menedŜerskich w spółce Grupa Kęty S.A. w latach
2006-2014 opublikowanym przez spółkę w raporcie bieŜącym nr 37/2006 z dnia 22 czerwca 2006
roku. Dodatkowo od września 2009 roku Grupa rozpoczęła realizację nowego programu opcji
menadŜerskich. Zasady oraz warunki programu zostały ustalone przez Radę Nadzorczą Grupy Kety
S.A. w dniu 1 czerwca 2009 roku w stosownym regulaminie. Na jego podstawie w dniu 28 września
2009 przyznała członkom zarządu spółki prawo do nabycia 40 600 szt. obligacji serii E z prawem
pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii F , w tym Prezesowi Zarządu – 25 300
szt, Członkowi Zarządu - 15 300 szt. Ponadto w dniu 30 września 2010 Rada Nadzorcza przyznała
członkom zarządu spółki prawo do nabycia 40 600 szt. obligacji serii F z prawem pierwszeństwa do
nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii F , w tym Prezesowi Zarządu – 25 300 szt, Członkowi
Zarządu - 15 300 szt
Osoby nadzorujące nie posiadały akcji Grupy Kęty S.A.
XI. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM,
ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAśOWEGO LUB
ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Względem Emitenta i jednostek od niego zaleŜnych w okresie pierwszego kwartału 2011 nie wszczęto
ani nie prowadzono przed sądami ani organami administracji publicznej postępowań dotyczących
zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub jednostek od niego zaleŜnych, których łączna wartość
stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta.
XII.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W okresie pierwszego kwartału 2011 roku miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi,
których wartość w okresie od początku roku obrotowego przekroczyła wyraŜoną w złotych
równowartość kwoty 500.000 EUR, były to jednak transakcje o charakterze typowym i rutynowym,
których charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej prowadzonej przez Emitenta
i jednostki od niego zaleŜne.
XIII. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ
OD NIEGO ZALEśNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU, POśYCZKI LUB UDZIELENIU
GWARANCJI W PIERWSZYM KWARTALE 2011 ROKU
Emitent i jednostki od niego zaleŜne nie udzielały w pierwszym kwartale 2011 roku poręczeń
kredytu, poŜyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi z poza grupy kapitałowej lub jednostce
zaleŜnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta.
XIV.
INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA
OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU
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FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA
OCENY MOśLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
W dniu 11 kwietnia 2011 roku zarząd Grupy Kety S.A. podjął uchwałę w sprawie propozycji wypłaty
dywidendy za 2010 rok. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Grupy Kęty SA, po uzyskaniu
akceptacji Rady Nadzorczej, wypłatę dywidendy za 2010 rok w wysokości 4 zł na jedną akcję, co jest
zgodne z prowadzoną polityką Spółki w tym zakresie.
Za wyjątkiem informacji podanych w niniejszym raporcie brak jest innych istotnych informacji które
zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań
przez Emitenta.

Podpisy wszystkich członków zarządu

Dariusz Mańko

Adam Piela

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

………………………………………….

………………………………

Kęty, 20 kwietnia 2011 r.
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