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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 PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży

4 kwartały
2009

w tys. EUR

4 kwartały
2008

4 kwartały
2009

4 kwartały
2008

1 107 327

1 170 844

255 109

331 487

123 992

126 674

28 566

35 864

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

91 532

71 154

21 087

20 145

Zysk (strata) netto

71 269

61 210

16 419

17 330

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

71 082

61 192

16 376

17 325

Całkowity dochód (strata) netto

85 337

46 690

19 660

13 219

Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej

85 150

46 672

19 617

13 214

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

226 419

161 736

52 163

45 790

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-52 543

-87 813

-12 105

-24 861

-111 478

-44 442

-25 683

-12 582

62 398

29 481

14 375

8 347

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

7,70

6,63

1,77

1,88

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

7,70

6,63

1,77

1,88

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem

POZYCJE BILANSU
Aktywa razem

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

1 290 975

1 314 825

314 243

315 124

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

490 164

600 208

119 314

143 852

Zobowiazania długoterminowe

144 636

207 338

35 207

49 693

Zobowiązania krótkoterminowe

345 528

392 870

84 107

94 159

Kapitał własny udziałowców jednostki dominujacej

800 811

714 608

194 930

171 270

Kapitał akcyjny

66 964

66 964

16 300

16 049

9 225 663

9 225 663

9 225 663

9 225 663

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

86,80

77,46

21,13

18,56

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

86,65

77,46

21,09

18,56

0,00

4,50

0,00

1,08

Liczba akcji

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 PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży

4 kwartały
2009

4 kwartały
2008

4 kwartały
2009

4 kwartały
2008

515 497

672 390

118 762

190 366

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

37 258

43 817

8 584

12 405

Zysk (strata) brutto

58 878

38 726

13 564

10 964

Zysk (strata) netto

54 791

37 341

12 623

10 572

Całkowity dochód (strata) netto

64 736

34 271

14 914

9 703

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

84 053

91 454

19 364

25 892

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

58 270

-25 638

13 424

-7 259

-101 819

-41 938

-23 457

-11 873

40 504

23 878

9 331

6 760

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)

5,94

4,05

1,37

1,15

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

5,94

4,05

1,37

1,15

POZYCJE BILANSU

31.12.2009

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2008

Aktywa razem

860 730

922 760

209 515

221 158

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

273 962

401 325

66 687

96 186

Zobowiazania długoterminowe

99 678

156 809

24 263

37 582

Zobowiązania krótkoterminowe

174 284

244 516

42 423

58 603
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Kapitał własny

586 768

521 435

142 828

66 964

66 964

16 300

16 049

9 225 663

9 225 663

9 225 663

9 225 663

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

63,60

56,52

15,48

13,55

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)

63,55

56,52

15,47

13,55

0,00

4,50

0,00

1,08

Kapitał zakładowy
Liczba akcji

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

124 972

a) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej i przepływy pieniężne netto razem za 4 kwartały 2009 roku, obliczono
przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 4 kwartałów 2009 roku, tj.: 4,3406 PLN
b) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, zysk z działalności
operacyjnej, zysk brutto i zysk netto oraz przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,
przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej, przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej i przepływy pieniężne netto razem za 4 kwartały 2008 roku, obliczono
przyjmując średni kurs EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP na ostatni dzień poszczególnych miesięcy 4 kwartałów 2008 roku, tj.: 3,5321 PLN
c) 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
d) aktywa razem, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe,
zobowiązania krótkoterminowe, kapitał własny oraz kapitał zakładowy na 31.12.2008 roku
obliczono przyjmując średni kurs EURO na dzień 31.12.2008 roku, tj.: 4,1724 PLN
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2009 do 31.12.2009 kurs minimalny i maksymalny
kształtował się odpowiednio na poziomie 3,9170 w dniu 7-ego stycznia 2009 roku oraz 4,8999 w
dniu 18-ego lutego 2009 roku.

II. ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W
OKRESIE CZWARTEGO KWARTAŁU 2009 ROKU
WRAZ Z WYKAZEM
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH.
Sprzedaż
W czwartym kwartale nastąpiła stabilizacja przychodów ze sprzedaży. W stosunku do analogicznego
okresu 2009 roku przychody wzrosły o 6% głównie dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży w
segmentach opakowań giętkich i usług budowlanych, wzrost odpowiednio o 14% i 96%.
Zysk z działalności operacyjnej
Wynik na działalności operacyjnej wyniósł 19,6 mln zł i był o ok. 18% niższy od zeszłorocznego
jednakże główną przyczyną takiej sytuacji były zdarzenia jednorazowe w postaci odpisów
aktualizujących na należności oraz odpisów aktualizujących wartość zapasów w łącznej kwocie ok.
7,1 mln zł.
Zysk netto
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Skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w okresie
sprawozdawczym 15,3 mln zł. Znaczący wzrost w stosunku do 2008 roku wynikał z faktu, iż w
czwartym kwartale 2008 roku zanotowano ok. 15 mln zł ujemnego wyniku na przeszacowaniu
kredytów walutowych. Pomijając ten czynnik wynik 2009 roku jest wyższy o ponad 20% od wartości
z roku 2008.
Pozostałe
Osiągnięcie ponad 226 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej po 12 miesiącach
2009 roku. Dzięki temu spółka od początku roku obniżyła poziom zadłużenia o ok. 100 mln zł.
Ponadto w zakresie wydarzeń korporacyjnych miejsce miały następujące zdarzenia:
Grupa Kęty SA w ramach działań restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy kapitałowej podpisała w dniu
27 października 2009 roku z firmą Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. warunkową umowę
sprzedaży dotyczącą działalności produkcji energii cieplnej. Na transakcję składa się kilka umów, z
czego najważniejsze umowy dotyczą sprzedaży przez Grupę Kęty S.A. nieruchomości w postaci
budynków i budowli o powierzchni 5,3 tys. m2, a także prawa wieczystego użytkowania gruntu o
powierzchni do 15,113 tys. m2 za łączną kwotę 2,5 mln zł oraz sprzedaży przez spółkę zależną
Alutech Sp. z o.o. maszyn i urządzeń oraz materiałów stanowiących wyposażenie kotłowni za kwotę
4,1 mln zł. Zgodnie z treścią zawartej umowy do Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. przechodzi
32 pracowników spółki Alutech Sp. z o.o. Umowa gwarantuje też kontynuację dotychczasowej
działalności ciepłowniczej zakładu.
Warunkiem wejścia umowy w życie jest zgoda Urzędu Regulacji Energetyki dotycząca zgody na
rozszerzenie koncesji dla nabywcy oraz cofnięcia koncesji spółce zależnej Alutech Sp. z o.o.
W dniu 1 grudnia 2009 roku strony podpisały ostateczna umowę sprzedaży aktywów związanych z
działalnością ciepłowniczą.
Dzięki powyższym działaniom Grupa Kęty S.A. zbyła majątek niezwiązany z podstawową
działalnością grupy kapitałowej. Przychody z tego typu działalności (sprzedaż energii cieplnej) w
2008 roku wyniosły 5 280 tys. zł, w tym sprzedaż poza grupę 2 741 tys. zł.
W dniu 30 października 2009 spółka Run Pak Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Grupy Kety S.A.)
zbyła na rzecz prywatnego przedsiębiorcy wszystkie nieruchomości należące do spółki Run-Pak. Cena
sprzedaży nieruchomości wyniosła 6 mln zł netto. Od 2006 roku spółka nie prowadziła działalności
operacyjnej, gdyż na wskutek procesu koncentracji produkcji opakowań z nadrukiem metodą
fleksograficzną produkcja wraz maszynami została przeniesiona w ramach grupy kapitałowej do
spółki Alupol Sp z o.o. zlokalizowanej w katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej.
W ramach realizowanego programu działań restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy kapitałowej,
mającego na celu zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów oraz dostosowanie struktury grupy
kapitałowej do nowych warunków rynkowych, Grupa Kety SA będąca 100% udziałowcem zbyła w
dniu 30 listopada 2009 roku 149 640 udziałów, stanowiących 93,53% udziałów w kapitale
zakładowym spółki Run-Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach o wartości księgowej 34,75 zł za jeden
udział na rzecz Run-Pak Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Za zbyte udziały Spółka otrzymała
wynagrodzenie w łącznej kwocie 5 199 990,00 zł. Spółka Run-Pak od 2006 roku nie prowadziła
działalności operacyjnej, gdyż na wskutek procesu koncentracji produkcji opakowań z nadrukiem
metodą fleksograficzną produkcja wraz maszynami została przeniesiona w ramach grupy kapitałowej
do spółki Alupol Sp. z o.o. zlokalizowanej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Ponadto w dniu 30 listopada 2009 roku Grupa Kety SA będąca 100% udziałowcem zbyła 8 735
udziałów, stanowiących 69% udziałów w kapitale zakładowym spółki Metalplast Karo Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielsku-Białej o wartości księgowej 686,91zł za jeden udział na rzecz Metalplast Karo Sp.
z o.o. w celu ich umorzenia. Za zbyte udziały Spółka otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie 6
000 158,85 zł. Spółka Metalplast Karo od lipca 2009 roku nie prowadziła działalności operacyjnej a
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produkcja akcesoriów budowlanych oraz maszyny zostały przeniesione do innych spółek grupy
kapitałowej.

III. OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM
CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
FINANSOWE W OKRESIE CZWARTEGO KWARTAŁU 2009 ROKU.
Pozytywny wpływ na wynik finansowy w okresie czwartego kwartału 2009 roku miała niższa wycena
kredytów walutowych wynikająca z umocnienia złotego (ok. 2,5 mln zł) oraz dodatni wynik
zrealizowany na sprzedaży aktywów związanych z działalnością ciepłowniczą (2,1 mln zł). Po stronie
ujemnej zawiązano odpisy aktualizujące na należności od klientów w kwocie 4,2 mln zł. Poza
wymienionymi w okresie czwartego kwartału 2009 nie wystąpiły inne istotne czynniki czy też
zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki
finansowe.
IV. CZYNNIKI MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA WYNIKI UZYSKANE W OKRESIE
CZWARTEGO KWARTAŁU 2009 ROKU:
Poziom popytu na produkty spółki
Wszystkie segmenty odnotowały stabilny lub rosnący poziom popytu na rynku krajowym. Na rynkach
eksportowych jedynie segment opakować giętkich oraz usług budowlanych utrzymały lub zwiększyły
poziom sprzedaży. Pozostałe segmenty zanotowały spadki sprzedaży eksportowej głównie na kierunki
rynki wschodnie
Kursy walutowe
W czwartym kwartale 2009 roku struktura walutowa przychodów i kosztów w grupie kapitałowej nie
uległa zmianie. Wg szacunków spółki ok. 45% sprzedaży jest realizowane w złotówkach natomiast
ok. 50% stanowi sprzedaż denominowana w EURO. Pozostałe 5% stanowi sprzedaż 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. Wahania walut
w okresie kwartału miały bardzo ograniczony charakter dlatego też nie wpłynęły istotnie na
kształtowanie się wyników okresu.
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 narażona na ryzyko wzrostu cen tego surowca zwłaszcza, iż nie
posiada żadnego 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 1850 USD za tonę do poziomu 2250
USD za tonę, co z punktu widzenia poziomu sprzedaży było pozytywnym czynnikiem jednakże 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 cenową uzależniającą 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

5

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.
Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raporu za IV kwartał zakończony dnia 31 grudnia 2009

Poziom popytu na produkty spółki
Zarząd spółki spodziewa się, iż w pierwszym kwartale 2010 roku popyt na produkty segmentów nie
będzie znacząco odbiegał od poziomów osiąganych w analogicznym okresie 2009 roku z wyjątkiem
segmentu wyrobów wyciskanych gdzie zakłada się wzrost popytu w stosunku do zeszłego roku o ok.
20 – 30%
Kursy walutowe
Biorąc pod uwage pozycje walutową spółki umocnienie złotego będzie działało negatywnie dla
poziomu sprzedaży i marż. Dlatego tez zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza utrzymywać część
zadłużenia w walutach obcych. Z kolei umocnienie EURO w stosunku do USD będzie miało
pozytywny charakter.
Ceny podstawowych surowców
Rosnące ceny aluminium będą zwiększały poziom sprzedazy jednakże z punktu widzenia marż w
ujęciu procentowym będą stanowiły czynnik negatywny. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową
Spółka zakłada, iż ceny aluminium utrzymają się na poziomie ok 2000 USD za tonę w perspektywie
najbliższych kilku miesięcy. Zarząd przypomina jednak, że ewentualny gwałtowny wzrost cen
aluminium na LME może wpłynąć na przejściowe pogorszenie rentowności ze względu na fakt iż
podwyżki cen produktów są wprowadzane na rynek z jedno- półtoramiesięcznym opóźnieniem w
stosunku do ruchów cen aluminium na Londyńskiej Giełdzie Metali. Część pozycji jest również
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 wyższe niż aktualnie notowana cena (ujemny wynik na transakcjach
zabezpieczających), jednak ma to pozytywne odzwierciedlenie w działalności operacyjnej ponieważ
fizycznie metal kupowany jest w niższych cenach (niższe 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 SPRZEDAŻY JEDNOSTEK GRUPY,
INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI I
ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI.
W dniu 3 sierpnia 2009 roku, dokonał rejestracji spółki Aluform Sp. z o.o. w Tychach o kapitale
zakładowym 74 638 395,00 zł, która powstała w wyniku podziału spółki zależnej Alupol Sp. z o.o. w
Tychach przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Dodatkowo w
dniu 1 września 2009 roku Grupa Kety SA zbyła aktywa w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa tworzącej Segment Opakowań Giętkich i znajdującej się na terenie Grupy Kęty S.A.
w Kętach, poprzez wniesienie tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego
o wartości rynkowej 100 mln zł do spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (w
100% zależnej od Grupy Kęty SA), której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja
opakowań giętkich.
Powyższe zmiany służą koncentracji poszczególnych jednostek organizacyjnych działających
dotychczas w ramach jednego podmiotu, w odrębnych strukturach prawnych i stanowią jedynie
dopasowanie struktury formalno-prawnej grupy kapitałowej do istniejącego modelu biznesowego.
Zmiany te nie wpłynęły na skalę działalności i wyniki Grupy.
VII.
INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY DŁUŻNYCH 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 2009.

ODNOŚNIE

REALIZACJI

Zarząd Grupy Kęty S.A. podtrzymuje prognozę opublikowaną w dniu 28 października 2009 (raport
bieżący 45/2009)

IX. WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ
LICZBY GŁOSÓW NA WZA WG STANU NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU
KWARTALNEGO, TJ. NA DZIEŃ 11.02.2010 R.
11-02-2010
Ilość
akcji/głosów

OFE ING
Pioneer Pekao Investment Management
S.A.
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG
OFE Aviva
OFE PZU „Złota Jesień“

28-10-2009
Ilość
akcji/głosów

11-02-2010
% udziałów

28-10-2009
% udziałów

1.638.843

17,76%

1.449.685

15,71%

-

-

542.906

5,88%

529.320
799.845
471.350

5,74%
8,67%
5,11%

529.320
489.521
471.350

5,74%
5,31%
5,11%

X. WYKAZ AKCJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU GRUPY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH
I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKĘ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 28.10.2009 R.
11.02.2010
28.10.2009
ilość akcji
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 menedżerskich 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 29 800 szt. obligacji serii D z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela
serii F , 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, jeżeli od daty przyznania tej osobie Opcji upłynął co najmniej trzyletni okres
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pozostawania tej osoby w stosunku pracy lub pełnienia funkcji w Spółce, spółce zależnej lub Spółce
stowarzyszonej, oraz ziściły się wszystkie warunki finansowe realizacji Opcji, określone w
regulaminie przeprowadzania programu opcji menedżerskich w spółce Grupa Kęty S.A. w latach
2006-2014 opublikowanym przez spółkę w raporcie bieżącym nr 37/2006 z dnia 22 czerwca 2006
roku.
Osoby nadzorujące nie posiadały akcji Grupy Kęty S.A.
XI. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM,
ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB
ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.
Względem Emitenta i jednostek od niego zależnych nie wszczęto przed sądami ani organami
administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Emitenta lub
jednostek od niego zależnych, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
Emitenta.
XII.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 15.10.2009 roku podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki
zależnej Alupol Sp. z o.o. ze 105.124,5 tys. zł do 170.635,5 tys. zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło
poprzez ustanowienie 131 022 nowych udziałów w spółce Alupol Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500
zł każdy, w której Grupa Kęty S.A. posiada 100% udziałów. Udziały zostały pokryte aportem w
postaci 65,18% udziałów spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. o wartości rynkowej 65.511 tys. zł,
w której Grupa Kęty S.A. posiadała dotychczas 100% udziałów.
W wyniku tych transakcji Grupa Kęty S.A. posiada 100% udziałów w Alupol Sp. z o.o. i 34,82%
udziałów w spółce Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. Pozostałe 65,18% udziałów w spółce Alupol
Packaging Kęty Sp. z o.o. posiada Alupol Sp. z o.o.
W dniu 21.10.2009 roku Grupa Kęty SA zbyła na rzecz spółki zależnej Alupol Sp. z o.o. 69.700
udziałów w spółce zależnej Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy,
stanowiących łącznie 34,82% udziałów w kapitale zakładowym spółki za łączną kwotę 34.989.400 zł,
co daje cenę 502,00 zł za jeden udział. W wyniku transakcji spółka Alupol Sp. z o.o. posiada 200.200
udziałów w spółce Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł każdy,
stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki. Nabyte udziały zostaną opłacone ze środków
własnych nabywcy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Po dokonaniu tej transakcji struktura
właścicielska w Segmencie Opakowań Giętkich wygląda następująco: Grupa Kęty S.A. posiada 100%
udziałów w spółce Alupol Sp. z o.o., która posiada z kolei 100% udziałów w spółce Alupol Packaging
Kęty Sp. z o.o. Obie spółki grupy Alupol Packaging zajmują się wyłącznie produkcją i sprzedażą
opakowań giętkich. Powyższa transakcja zakończyła realizację projektu zmian struktury
właścicielskiej SOG tworzonego przez odrębne spółki: Alupol Sp. z o.o. i Alupol Packaging Kęty Sp.
z o.o.. Zarząd Grupy Kęty S.A. poinformował jednocześnie, że spółka Alupol Sp. z o.o. podjęła
działania zmierzające do przekształcenia jej w spółkę akcyjną.
W ramach realizowanego programu działań restrukturyzacyjnych wewnątrz grupy kapitałowej,
mającego na celu zwiększenie efektywności, obniżenie kosztów oraz dostosowanie struktury grupy
kapitałowej do nowych warunków rynkowych, Grupa Kety SA będąca 100% udziałowcem zbyła w
dniu 30 listopada 2009 roku 149 640 udziałów, stanowiących 93,53% udziałów w kapitale
zakładowym spółki Run-Pak Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach o wartości księgowej 34,75 zł za jeden
udział na rzecz Run-Pak Sp. z o.o. w celu ich umorzenia. Za zbyte udziały Spółka otrzymała
wynagrodzenie w łącznej kwocie 5 199 990,00 zł. Spółka Run-Pak od 2006 roku nie prowadziła
działalności operacyjnej, gdyż na wskutek procesu koncentracji produkcji opakowań z nadrukiem
metodą fleksograficzną produkcja wraz maszynami została przeniesiona w ramach grupy kapitałowej
do spółki Alupol Sp. z o.o. zlokalizowanej w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
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Ponadto w dniu 30 listopada 2009 roku Grupa Kety SA będąca 100% udziałowcem zbyła 8 735
udziałów, stanowiących 69% udziałów w kapitale zakładowym spółki Metalplast Karo Sp. z o.o. z
siedzibą w Bielsku-Białej o wartości księgowej 686,91zł za jeden udział na rzecz Metalplast Karo Sp.
z o.o. w celu ich umorzenia. Za zbyte udziały Spółka otrzymała wynagrodzenie w łącznej kwocie 6
000 158,85 zł. Spółka Metalplast Karo od lipca 2009 roku nie prowadziła działalności operacyjnej a
produkcja akcesoriów budowlanych oraz maszyny zostały przeniesione do innych spółek grupy
kapitałowej.
Za wyjątkiem powyższych w okresie czwartego kwartału 2009 roku miały miejsce transakcje z
podmiotami powiązanymi, których wartość w okresie od początku roku obrotowego przekroczyła
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR, były to jednak transakcje o charakterze
typowym i rutynowym, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej
prowadzonej przez Emitenta i jednostki od niego zależne.
XIII. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ
OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU, POŻYCZKI LUB UDZIELENIU
GWARANCJI W CZWARTYM KWARTALE 2009 ROKU
Emitent i jednostki od niego zależne nie udzielały w czwartym kwartale 2009 roku poręczeń kredytu,
pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi z poza grupy kapitałowej lub jednostce zależnej
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 MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA
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 możliwości realizacji zobowiązań
przez Emitenta.

Podpisy wszystkich członków zarządu

Dariusz Mańko

Adam Piela

Prezes Zarządu

Członek Zarządu

………………………………………….

………………………………

Kęty, 11 luty 2010 r.
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Podpisy , osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Andrzej Stempak
Prezes Zarządu
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o.

………………………………………….
Kęty, 11 luty 2010 r.
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