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

w tys. EUR

3 kwartały 2010

3 kwartały 2009

3 kwartały 2010

3 kwartały 2009

874 325

824 953

218 434

187 519

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

88 004

104 338

21 986

23 717

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

91 339

72 708

22 819

16 527

Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki
dominującej
Całkowity dochód (strata) netto
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy
jednostki dominującej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej
Przepływy pienięŜne netto, razem
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki
dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł /
EUR)
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy
jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą
(w zł / EUR)

71 525

55 897

17 869

12 706

POZYCJE BILANSU
Aktywa razem

71 518

55 821

17 867

12 689

70 349

68 367

17 575

15 540

70 342

68 291

17 574

15 523

23 283

173 234

5 817

39 378

-64 350

-47 007

-16 077

-10 685

-10 471

-96 017

-2 616

-21 826

-51 538

30 210

-12 876

6 867

7,75

6,05

1,94

1,38

7,74

6,05

1,93

1,38

30.09.2010

31.12.2009

30.09.2010

31.12.2009

1 385 750

1 289 754

347 567

313 946

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

549 524

488 568

137 829

118 925

Zobowiazania długoterminowe

134 528

141 203

33 742

34 371

Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny udziałowców jednostki
dominujacej
Kapitał akcyjny

414 996

347 365

104 087

84 554

836 226

801 186

209 738

195 021

66 964

66 964

16 796

16 300

9 225 663

9 225 663

9 225 663

9 225 663

90,64

86,84

22,73

21,14

90,48

86,69

22,69

21,10

0,00

4,00

0,00

0,97

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

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

3 kwartały 2010

3 kwartały 2009

3 kwartały 2010

3 kwartały 2009

365 531

423 170

91 321

9 500

37 505

2 373

8 525

Zysk (strata) brutto

55 189

60 343

13 788

13 717

Zysk (strata) netto

52 809

56 252

13 193

12 787

Całkowity dochód (strata) netto
Przepływy pienięŜne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pienięŜne netto z działalności
finansowej

51 550

64 719

12 879

14 711

-30 612

57 013

-7 648

12 960

11 694

1 733

2 922

394

-38 834

-53 217

-9 702

-12 097

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

96 190
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Przepływy pienięŜne netto, razem
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /
EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE BILANSU

-57 752

5 529

-14 428

1 257

5,72

6,10

1,43

1,39

5,71
30.09.2010

6,10
31.12.2009

1,43
30.09.2010

1,39
31.12.2009

Aktywa razem

889 714

860 552

223 154

209 472

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

286 758

272 506

71 923

66 332

Zobowiazania długoterminowe

99 874

100 083

25 050

24 362

Zobowiązania krótkoterminowe

186 884

172 423

46 873

41 970

Kapitał własny

602 956

588 046

151 230

143 140

Kapitał zakładowy
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł / EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł / EUR)

66 964

66 964

16 796

16 300

9 225 663

9 225 663

9 225 663

9 225 663

65,36

63,74

16,39

15,52

65,24

63,62

16,36

15,49

0,00

4,00

0,00

0,97

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 razem za 3 kwartały 2010 roku, obliczono przyjmując średni
kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy 3 kwartałów 2010 roku, tj.: 4,0027 PLN
b) 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 razem za 3 kwartały 2009 roku, obliczono przyjmując średni
kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień
poszczególnych miesięcy 3 kwartałów 2009 roku, tj.: 4,3993 PLN
c) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 30.09.2010 roku obliczono
przyjmując średni kurs EURO obowiązujący na dzień 30.09.2010 roku, tj.: 3,987 PLN
d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2009 roku obliczono
przyjmując średni kurs EURO obowiązujący na dzień 31.12.2009 roku, tj.: 4,1082 PLN
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2010 do 30.09.2010 kurs minimalny i maksymalny
kształtował się odpowiednio na poziomie 3,8356 w dniu 6-ego kwietnia 2010 roku oraz 4,1770 w
dniu 7-ego maja 2010 roku.
II. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
OKRESIE TRZECIEGO KWARTAŁU 2010 ROKU
WRAZ Z WYKAZEM
NAJWAśNIEJSZYCH WYDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH.
SprzedaŜ
W trzecim kwartale 2010 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaŜy przekroczyły poziom 340 mln
zł i były o 14% wyŜsze od zeszłorocznych głównie dzięki znacznemu wzrostowi przychodów w
segmencie systemów aluminiowych i segmencie wyrobów wyciskanych (wzrost po ok. 30%) oraz
opakowań giętkich (wzrost o 11%). SprzedaŜ pozostałych segmentów spadła głównie ze względu na
niŜsza sprzedaŜ eksportową
Zysk z działalności operacyjnej
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Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 45,9 mln zł i był o ok. 19% wyŜszy od zeszłorocznego
pomimo znacznych wzrostów cen surowca oraz spadku wartości EUR w stosunku do złotego.
Zysk netto
Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w okresie
sprawozdawczym 37,2 mln zł.

III. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
FINANSOWE W OKRESIE TRZECIEGO KWARTAŁU 2010 ROKU.
Pozytywny wpływ na wynik finansowy w okresie trzeciego kwartału 2010 roku miała niŜsza wycena
kredytów walutowych wynikająca z umocnienia złotego (szacowany wpływ to ok. 4,5 mln zł). Poza
wymienionymi w okresie trzeciego kwartału 2010 nie wystąpiły inne 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
TRZECIEGO KWARTAŁU 2010 ROKU:
Poziom popytu na produkty spółki
Trzy największe segmenty grupy kapitałowej (Segment Wyrobów Wyciskanych, Segment Systemów
Aluminiowych oraz Segment Opakowań Giętkich) odnotowały rosnący lub stabilny poziom popytu na
swoje produkty. Pozostałe segmenty głównie ze względu na spadek sprzedaŜy eksportowej
zanotowały spadki sprzedaŜy rzędu kilkunastu procent
Kursy walutowe
W trzecim kwartale 2010 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. 50% stanowi sprzedaŜ denominowana w EURO. Pozostałe 5% stanowi sprzedaŜ
rozliczana w walucie amerykańskiej (USD). Po stronie kosztowej ok. 30% kosztów to koszty
ponoszone w USD, 25% to koszty denominowane w EURO oraz ok. 45% kosztów to koszty
złotówkowe.
Z punktu widzenia działalności operacyjnej w okresie trzeciego kwartału
obserwowaliśmy negatywny dla spółki trendy umacniania się złotego w stosunku do EUR (negatywny
wpływ na poziom cen sprzedaŜy) częściowo kompensowany przez osłabianie się USD w stosunku do
EUR (duŜa część sprzedaŜy realizowana w EUR podczas gdy zakupy realizowane w USD)
Ceny podstawowych surowców
Podstawowym surowcem w Grupie Kapitałowej stanowiącym ok. 30 % 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. 2000 USD za tonę na początku
kwartału do poziomu ok. 2300 USD za tonę pod koniec kwartału, 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 polityke
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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 październiku i listopadzie 2010 roku popyt na produkty segmentów
będzie porównywalny z notowanym w trzecim kwartale. W grudniu ze względu na okres świąteczny
sprzedaŜ spada w poszczególnych segmentach nawet o 30 – 40% w porównaniu do pierwszych dwóch
miesięcy IV kwartału.
Kursy walutowe
Biorąc pod uwage 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 sprzedazy 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 2200 - 2400 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.
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 trzeciego kwartału 2010 nie nastąpiły połączenia jednostek, 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.
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VIII. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA
PROGNOZOWANEGO ZYSKU NA ROK 2010.

ODNOŚNIE

REALIZACJI

W związku z dotychczasowym poziomem realizacji budŜetu na rok 2010 oraz stabilną sytuacja
prognozowaną w IV kwartale Zadrząd Grupy Kęt S.A. w dniu 27 października podjął decyzje o
podwyŜszeniu prognoz skonsolidowanego zysku netto opublikowanej w raporcie 4/2010 z dnia 11
lutego br z poziomu 81,5 mln zł do poziomu 89,5 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 10%. Pozostałe
elementy prognozy (sprzedaŜ, zysk operacyjny oraz EBITDA) pozostają nie zmienione (odchylenie od
zakładanego poziomu będzie niŜsze niŜ 10%).
Głównymi dwoma czynnikami, które wpłynęły na osiągniecie lepszego niŜ zakładano zysku netto były
niŜszy poziom odsetek od kredytów oraz dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających.
PowyŜsza prognoza zakłada, iŜ kurs walutowy EUR/PLN i EUR/USD nie będzie odbiegać więcej niŜ
3% od poziomów 3,95 dla EUR/PLN i 2,85 dla USD/PLN.
IX. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW NA WZA WG STANU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
KWARTALNEGO, TJ. NA DZIEŃ 27.10.2010 R.
27-10-2010
Ilość
akcji/głosów
ING OFE
Aviva OFE
OFE PZU “Złota Jesień”

1 638 843
1 330 845
471 350

27-10-2010
% udziałów

30-06-2010
Ilość
akcji/głosów

17,76%
14,43%
5,11%

1 638 843
936 032
471 350

30-06-2010
% udziałów
17,76%
10,15%
5,11%

X. WYKAZ AKCJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU GRUPY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 27.10.2010 R.
27.10.2010
ilość akcji

30.06.2010
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
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
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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
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 trzeciego kwartału 2010 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 trzeciego kwartału 2010 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 TRZECIM KWARTALE 2010 ROKU
Emitent i jednostki od niego zaleŜne nie udzielały w trzecim kwartale 2010 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
FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA
OCENY MOśLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
W dniu 1 lipca Grupa Kety S.A. zawarła umowę o kredyt nieodnawialny z Bankiem Fortis Bank
Polska S.A. w wysokości 100 mln zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR
powiększone o marŜę banku. Kredyt udzielony jest na okres do 28.06.2013 roku i będzie spłacany w
ratach kwartalnych. Zabezpieczenie kredytu będzie stanowić poręczenie według prawa cywilnego
spółek zaleŜnych do łącznej kwoty 75 mln zł, zastaw rejestrowy na akcjach Aluprof S.A. oraz
hipoteka kaucyjno łączna na nieruchomościach kredytobiorcy oraz jego spółki zaleŜnej. Kredyt został
przeznaczony na zrefinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego w 2006 roku przez konsorcjum
banków PEKAO S.A. i PKO BP S.A.
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Wniu 22 września 2010 r. otrzymał z Sądu Rejonowego Dla Krakowa –Śródmieścia Wydział VII
Gospodarczy – Rejestru Zastawów postanowienie o wpisaniu do Rejestru Zastawów zastawu
rejestrowego na 41.000 akcji spółki Aluprof S.A. w Bielsku Białej na rzecz Fortis Bank Polska S.A.,
stanowiących 60,31% kapitału zakładowego spółki. Wartość ewidencyjna zastawionych akcji w
księgach rachunkowych Grupy Kęty S.A. zgodnie ze stanem na dzień 31 sierpnia 2010 r. wynosi 87.
779 tys. zł. Grupa Kęty posiada 100% udziałów w spółce Aluprof i 100% głosów na walnym
zgromadzeniu spółki.
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, 27 października 2010 r.
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