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1. WST�P 
 

Historia Boryszew SA („Spółka”) si�ga 1911 roku, kiedy to zostało zało�one Belgijskie Towarzystwo 
Sochaczewskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu. Po II wojnie �wiatowej fabryka została 
upa�stwowiona. W 1991 roku w wyniku prywatyzacji przedsi�biorstwa pa�stwowego Boryszew ERG 
powstała spółka Boryszew SA o 100% udziale kapitału prywatnego. Od maja 1996 roku akcje Spółki 
s� notowane na GPW w Warszawie. 

W 1999 roku Boryszew SA, oferuj�cy szerok� gam� produktów z bran�y chemicznej (m.in. znany w 
Polsce płyn chłodnicowy Borygo), pozyskał inwestora strategicznego w osobie Pana Romana 
Karkosika. Od tego okresu rozpocz�ł si� dynamiczny rozwój Spółki. Przej�cia innych przedsi�biorstw 
produkcyjnych z bran�y chemicznej (np. Elana) i budowlanej (np. Izolacja Matizol) poł�czone z ich 
restrukturyzacj�, fuzje oraz organiczny wzrost sprzeda�y przyczyniły si� do znacznej poprawy 
wyników, któr� docenili inwestorzy poprzez wzrost kursu akcji Spółki na GPW. W 2005 roku Boryszew 
SA przej�ł kontrol� nad notowan� na GPW spółk� Impexmetal SA, skupiaj�c� wokół siebie spółki 
produkcyjne z bran�y metali kolorowych i handlu ło�yskami. Grupa kapitałowa stworzona przez 
Boryszew SA („Grupa Boryszew”, „Grupa”) w ci�gu kilku lat stała si� jedn� z najwi�kszych grup 
przemysłowych w Polsce o sprzeda�y przekraczaj�cej 1 miliard euro. O istotno�ci Boryszew SA w 
polskiej gospodarce �wiadcz� równie� zajmowane miejsca w rankingach publikowanych przez 
wiod�ce czasopisma w 2007 roku: 

− 33. pozycja (awans z 88. pozycji) na „Li�cie 500”, Rzeczpospolita, 

− 8. pozycja na li�cie „Najwi�ksi eksporterzy”, Rzeczpospolita, 

− 4. pozycja w rankingu „TOP 50 - Gazele Biznesu 2006”, Puls Biznesu, 

− 4. pozycja w podrankingu „Najbardziej dynamiczni”, Lista 2000, Rzeczpospolita, 

− 88. pozycja na „Li�cie 500 Najwi�kszych Firm Europy �rodkowo – Wschodniej”, Rzeczpospolita,  

− 40. pozycja w rankingu „Perły polskiej gospodarki”, Gazeta Giełdy Parkiet, 

− 11. pozycja w podrankingu „Surowce i energetyka” , Gazeta Giełdy Parkiet, 

− 19. pozycja w rankingu „CSR – Good Company Ranking 2007” Managermagazin, 

− 4. pozycja w „Rankingu relacji inwestorskich spółek indeksu mWIG40 – klasyfikacja generalna”, 
Forbes 05/2008  

Działalno�� Boryszew SA została doceniona równie� przez specjalistyczne czasopisma takie jak np. 
„Nowy Przemysł”, które w roku 2005 przyznało Panu Romanowi Karkosikowi (główny akcjonariusz 
Boryszew SA) i Grupie Boryszew tytuł: "Ten, który zmienia polski przemysł": "za cich� skuteczno�� w 
budowaniu polskiej grupy przemysłowej, za mało spektakularne doj�cie do spektakularnego sukcesu". 

Boryszew SA, osi�gaj�c równie�, według Rzeczypospolitej z lutego 2005 roku, miano najlepszej 
inwestycji w historii Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie, skupia obecnie swoje działania na 
zapewnieniu kontynuacji wzrostu warto�ci dla akcjonariuszy poprzez popraw� efektywno�ci aktywów 
obecnie posiadanych, integracj� oraz realizacj� kolejnych projektów rozwojowych. 
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2. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY 
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* zysk netto przypadaj�cy dla akcjonariuszy podmiotu dominuj�cego 
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3. ZATWIERDZENIE RAPORTU DO PUBLIKACJI 
 

Niniejsze sprawozdanie Zarz�du Boryszew SA („Zarz�d”) z działalno�ci Grupy Boryszew w 2007 roku 
zostało zatwierdzone do publikacji uchwał� Zarz�du w dniu 6 czerwca 2008 roku i przedstawia 
sytuacj� Grupy Boryszew zgodnie z wymogami prawa za okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 
2007 roku, z uwzgl�dnieniem zdarze�, które zaistniały do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania do publikacji. 

Znaczna cz��� informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu Zarz�du z działalno�ci Grupy 
Boryszew w 2007 roku została bardziej szczegółowo opisana w komunikatach bie��cych Spółki 
dost�pnych m.in. na stronie internetowej relacji inwestorskich pod adresem www.ir.boryszew.com.pl.  

 

4. KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJ�CE NA 
PORÓWNYWALNO�� DANYCH 

 

Do głównych zdarze� wpływaj�cych na porównywalno�� 2007 roku z 2006 roku nale�y zaliczy�: 

• kontrakty terminowe na metale zawarte przez HMN Szopienice S.A. niezgodnie z 
obowi�zuj�cymi w Spółce i Grupie Kapitałowej procedurami. Skutkiem rejestracji w ksi�gach 
ostatecznie zrealizowanej na nich straty było zarachowanie w kosztach finansowych kwoty 
55,4 mln zł,  

• wysoki poziom kursu złotego wzgl�dem dolara oraz euro wpływaj�cy na zmniejszenie 
konkurencyjno�ci sprzeda�y eksportowej oraz dodatkowo negatywnie zwi�kszaj�cy wzrost 
konkurencyjno�ci produktów importowanych. W efekcie nast�pił spadek wolumenu sprzeda�y. 
Dodatkowo umocnienie złotego przekłada si� na zmniejszenie mar� w spółkach metali 
nie�elaznych z uwagi na fakt przewa�aj�cej ich kalkulacji  w walutach obcych.  

• sprzeda� niemieckiej spółki Kuag Elana GmbH w dniu 23 stycznia 2007 roku. W 2007 roku nie 
uwzgl�dniono sprzeda�y i wyników spółki zale�nej Kuag Elana GmbH. Strata netto tej spółki 
w  2006 roku wynosiła (46,2) mln zł. 

• zbycie akcji oraz wycena akcji Skotan S.A. w kwocie (3,9) mln zł. W 2006 roku ww. zdarzenia 
miały pozytywny wpływ na wynik netto Spółki w kwocie 56,1 mln zł.  

• dokonanie w 2007 roku w Oddziale Elana wyceny gruntów inwestycyjnych, której pozytywny 
wpływ na wynik brutto wyniósł 40,7 mln zł, 

• zysk na sprzeda�y �rodków trwałych w 2007 roku w Oddziale Elana, którego warto�� miała 
pozytywny wpływ na wynik operacyjny w kwocie 9,8 mln złotych. 

• brak poprawy wyników w restrukturyzowanej Elany w 2007 roku spowodował konieczno�� 
utworzenia dodatkowych odpisów aktualizuj�cych warto�� rzeczowego maj�tku trwałego. 
Wysoko�� tych odpisów w 2007 roku wyniosła 44,4 mln zł. 
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5. AKCJONARIUSZE BORYSZEW S.A. 
 

STRUKTURA AKCJONARIATU 
Poni�sza tabela przedstawia akcjonariuszy Spółki dominuj�cej posiadaj�cych ponad 5% kapitału 
zakładowego i ogólnej liczby głosów wg stanu na dzie� zatwierdzenia raportu do publikacji: 

 

� ��������� � ���������� �������� � � ������ �

���������	�
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#�$��%��&'�!%$�"�(�$���� � ��� �� �����  ������� �����

*) akcje, b�d�ce w posiadaniu Pana Romana Karkosika i podmiotów zale�nych. 

Spółce nie s� znane umowy, w wyniku których, mog� w przyszło�ci nast�pi� zmiany w proporcjach 
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

AKCJE WŁASNE I UMORZENIA AKCJI 
W dniu 27 stycznia 2006 roku zostało umorzonych 21 037 722 akcji własnych Boryszew SA nabytych 
w wyniku poł�czenia Spółki z Huta Oława SA, które miało miejsce 2 czerwca 2005 roku. 

W dniu 27 lutego 2006 roku zostało umorzonych 7 012 278 akcji własnych Boryszew SA nabytych w 
wyniku poł�czenia Spółki z Hut� Oława SA oraz 423 953 akcji własnych nabytych od spółek 
zale�nych. Po umorzeniu dokonanym 27 lutego 2006 rok Spółka nie posiada akcji własnych. 

Pozostałe 230 547 akcji własnych Boryszew S.A., b�d�cych na dzie� 31 grudnia 2005 roku w posiadaniu spółki 
zale�nej Aluminium Konin – Impexmetal S.A. zostały zbyte w dniach 1-2 luty 2006. 

Po przeprowadzeniu tych transakcji Grupa nie posiadała akcji własnych. 

W  2007 roku nie nast�piły  zmiany  w kapitale zakładowym Spółki. 

 

INWESTORZY INSTYTUCJONALNI  

W akcjonariacie Boryszew SA znajduj� si� inwestorzy instytucjonalni, m.in. w postaci krajowych 
funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Najwi�kszym akcjonariuszem instytucjonalnych Spółki jest 
Pioneer Pekao Investment Management. 

 

ISTOTNE ZMIANY W AKCJONARIACIE 
 

• W dniach 8 lutego, 11 kwietnia i 1 czerwca 2007 roku Spółka otrzymała od Pioneer Pekao 
Investment Management S.A. (PPIM) zawiadomienia o wzro�cie ł�cznego zaanga�owania do 
poziomu 12,15% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w 
zakresie akcji wchodz�cych w skład portfeli zarz�dzanych w ramach wykonywania przez 
PPIM usługi zarz�dzania portfelem maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.  
 
Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 8 lutego 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji      2 960 661  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  4,72%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   2 960 661 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  4,70%  
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Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 8 lutego 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji     3 916 260  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  6,25%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   3 916 260 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  6,22%  

Tym samym w dniu 8 lutego 2007 roku wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. przekroczyli próg 5% ogólnej liczby głosów na WZ. 

Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 11 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 293 428  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,04 % 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 293 428  
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  9,9976% 
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 11 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 301 578  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,05% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 301 578 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  10,01% 

Tym samym w dniu 11 kwietnia 2007 roku wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. przekroczyli próg 10% ogólnej liczby głosów na WZ. 

Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 1 czerwca 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji     7 548 381  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 12,04% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   7 548 381 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  11,99% 
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 1 czerwca 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji     7 648 381  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 12,20% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   7 648 381 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  12,15% 

Tym samym w dniu 1 czerwca 2007 roku wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment 
Management S.A. przekroczyli próg 12% ogólnej liczby głosów na WZ. 

Akcjonariuszami posiadaj�cymi ł�cznie wskazan� powy�ej liczb� głosów na WZ s� wszyscy 
Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. (w zakresie portfeli zarz�dzanych przez 
PPIM). 

• W dniach 8 lutego, 13 kwietnia i 1 czerwca 2007 roku Pioneer Pekao Investment Management 
S.A. (PPIM), wykonuj�c umow� �wiadczenia usług w zakresie zarz�dzania portfelem 
maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie, zawart� mi�dzy Pioneer Pekao 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM, zawiadomił Boryszew S.A. w imieniu 
funduszy o wzro�cie zaanga�owania funduszy do poziomu 12,11% % całkowitej liczby głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w zakresie akcji wchodz�cych w skład portfeli 
funduszy zarz�dzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarz�dzania portfelem 
maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie.  

Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 8 lutego 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji      2 932 661  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  4,68%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   2 932 661 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  4,66%  
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 8 lutego 2007 roku 
Liczba posiadanych akcji    3 888 260  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki  6,20%  
Liczba głosów z posiadanych akcji   3 888 260  
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  6,18%  
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Tym samym w dniu 8 lutego 2007 roku fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Pioneer 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 5% ogólnej liczby 
głosów na WZ. 

Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 13 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 283 578  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,02% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 283 578 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  9,98% 
 
Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 13 kwietnia 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji    6 342 654  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 10,12% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   6 342 654 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  10,08% 
 
Tym samym w dniu 13 kwietnia 2007 roku fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Pioneer 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 10% ogólnej liczby 
głosów na WZ. 
 

Stan posiadania przed zmian� udziału w dniu 1 czerwca 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji     7 520 381  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 12,00% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   7 520 381 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  11,95% 

Stan posiadania po zmianie udziału w dniu 1 czerwca 2007 roku: 
Liczba posiadanych akcji     7 620 381  
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 12,16% 
Liczba głosów z posiadanych akcji   7 620 381 
Udział procentowy w liczbie głosów na WZ  12,11% 

Tym samym w dniu 1 czerwca 2007 roku fundusze inwestycyjne zarz�dzane przez Pioneer 
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły próg 12% ogólnej liczby 
głosów na WZ. 

Dotyczy to portfeli funduszy inwestycyjnych Pioneer utworzonych przez Pioneer Pekao 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

Szczegółowe informacje dotycz�ce powy�szych transakcji zostały przedstawione w raportach 
bie��cych nr 7/2007 z dnia 8 lutego 2007 roku, nr 20/2007 z dnia 11 kwietnia 2007 roku, nr 
22/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 roku i nr 34/2007 z dnia 1 czerwca 2007 roku. 

• W dniu 14 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj�                     
o zbyciu na sesji giełdowej w dniu 8 marca 2007 roku 1.370.050 sztuk akcji Boryszew S.A.            
po �redniej cenie 24,00 zł za jedn� akcj� oraz informacj� o zbyciu na sesji giełdowej w dniu            
8 marca 2007 roku przez podmiot po�rednio od niego zale�ny 169.089 sztuk akcji Boryszew 
S.A. po �redniej cenie 24,00 zł za jedn� akcj�.  

• W dniu 16 marca 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Romana Krzysztofa 
Karkosika, i� na podstawie informacji uzyskanych w dniach 12 i 13 marca 2007 roku od spółek 
zale�nych o transakcjach na akcjach Spółki Boryszew, a tak�e z powodu bezpo�rednio 
dokonanych transakcji na akcjach Spółki Boryszew S.A., zmienił si� udział Pana Romana 
Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA.  

• Dnia 8 marca 2007 roku Pan Roman Karkosik zbył po�rednio przez podmioty zale�ne oraz 
bezpo�rednio w transakcjach giełdowych ł�cznie 1.539.139 sztuk akcji spółki Boryszew S.A., 
natomiast dnia 13 marca 2007 roku nabył po�rednio poprzez podmioty zale�ne 393.110 sztuk 
akcji Boryszew S.A.  

Przed zmian� udział Pana Romana Karkosika w Boryszew S.A. wynosił 41.539.139 akcji,              
co stanowiło 66,26% udziału w kapitale zakładowym spółki. Posiadane akcje dawały 
41.539.139 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 65,98% ogólnej liczby głosów. 
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Na dzie� sporz�dzenia zawiadomienia Pan Roman Karkosik jest posiadaczem wraz                         
z podmiotem zale�nym 40.393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. (bezpo�rednio 40.000.000 sztuk 
oraz po�rednio 393.110 sztuk akcji) stanowi�cych 64,436% udziału w kapitale zakładowym. 
Posiadane akcje daj� 40.393.110 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 64,167% 
ogólnej liczby głosów na WZ.  

• W dniu 19 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj�                   
o nabyciu na rynku regulowanym w transakcji pakietowej w dniu 13 marca 2007 roku przez 
podmiot od niego zale�ny 393.110 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 25,00 zł za 
jedn� akcj�. Rozliczenie powy�szej transakcji nast�piło w dniu 14 marca 2007 roku.  

• W dniu 20 marca 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika zawiadomienie                
o zbyciu za po�rednictwem biura maklerskiego w transakcji pakietowej w dniu 14 marca 2007 
roku przez podmiot, w którym pełni on funkcj� Członka Rady Nadzorczej, 393.110 sztuk akcji 
Boryszew S.A. po �redniej cenie 24,97 zł za jedn� akcj�. 

• W dniu 4 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj�, o 
nabyciu na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 28 marca 2007 roku przez podmiot 
od niego zale�ny 500 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 28,36 zł za jedn� akcj� oraz 
o nabyciu na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 2 kwietnia 2007 roku 105.390 
sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 27,23 zł za jedn� akcj�. 

• W dniu 24 kwietnia 2007 roku Spółka otrzymała od Pana Romana Karkosika informacj� o 
nabyciu na rynku regulowanym na sesji giełdowej w dniu 18 kwietnia 2007 roku przez podmiot 
od niego zale�ny 55.000 sztuk akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 25,82 zł za jedn� akcj�. 
Rozliczenie wy�ej wymienionej transakcji nast�piło w dniu 23 kwietnia 2007 roku. 

• W dniu 16 maja 2007 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 
(Osoba obowi�zana) na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) zawiadomienie o nabyciu na rynku 
regulowanym w transakcjach na sesji giełdowej w dniu 18 kwietnia 2007 roku przez podmiot, 
w którym Osoba obowi�zana pełni równie� funkcj� Członka Rady Nadzorczej, 55.000 sztuk 
akcji Boryszew S.A. po �redniej cenie 25,82 zł za jedn� akcj�. Rozliczenie wy�ej 
wymienionych transakcji nast�piło w dniu 23 kwietnia 2007 roku. Osoba, której dotyczy 
zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikacj� danych osobowych. 

 

ZMIANY W AKCJONARIACIE PO DNIU BILANSOWYM 

 
• W dniu 31 marca 2008 roku Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A. 

informacj�, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o zbyciu przez podmioty od niego zale�ne na rynku 
regulowanym na sesji giełdowej w dniu 26 marca 2008 roku 62.598 sztuk akcji Boryszew S.A. 
po �redniej cenie 7,60 zł za jedn� akcj�. Rozliczenie transakcji zbycia akcji nast�piło w dniu 
31 marca 2008 roku.  
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6. WŁADZE BORYSZEW S.A. 
 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ 

Skład Rady Nadzorczej Boryszew SA na dzie� zatwierdzenia raportu do publikacji jest nast�puj�cy: 

• Pan Arkadiusz Kr��el – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

• Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej 

• Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Wojciech Sierka – Członek Rady Nadzorczej 

 

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ 

 
Na dzie� 1 stycznia 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. funkcjonowała w składzie: 

• Pan Arkadiusz Kr��el – Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej 

• Pan Zygmunt Urbaniak – Sekretarz Rady Nadzorczej 

• Pan Adam Cich – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Roman Karkosik – Członek Rady Nadzorczej 

• Pan Krzysztof Szwarc – Członek Rady Nadzorczej 

 

Z dniem 8 marca 2007 roku Pan Krzysztof Szwarc zło�ył rezygnacj� z członkostwa w Radzie 
Nadzorczej Spółki.  

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu 
Rady Nadzorczej Pana Kamila Dobiesa. 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Pan Kamil Dobies zło�ył rezygnacj� z funkcji Członka Rady Nadzorczej 
Boryszew S.A. Pan Kamil Dobies zło�ył rezygnacj� w zwi�zku z planowanym podj�ciem działa� 
operacyjnych w spółce nale��cej do Grupy Kapitałowej Boryszew. 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A., w zwi�zku z rezygnacj� Pana Kamila 
Dobiesa z funkcji Członka Rady Nadzorczej, postanowiła powoła� do składu Rady Pana Wojciecha 
Sierka, ze skutkiem na dzie� 29 czerwca 2007 roku. 

 

AKCJE SPÓŁKI DOMINUJ�CEJ W POSIADANIU RADY NADZORCZEJ 
 

Akcje Spółki b�d�ce w posiadaniu członków Rady Nadzorczej wg stanu na dzie� zatwierdzenia 
raportu do publikacji: 

Roman Karkosik: 40 492 402 akcji stanowi�cych 64,60% kapitału. 

Zmiany stanu posiadania akcji Boryszew SA przez Pana Romana Karkosika zostały opisane w 
podpunkcie „Akcjonariusze”. 
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SKŁAD ZARZ�DU 
Skład Zarz�du Boryszew SA na dzie� zatwierdzenia raportu do publikacji jest nast�puj�cy: 

• Pani Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz�du, Dyrektor Generalny 

 

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZ�DU 
 
Na dzie� 1 stycznia 2007 roku Zarz�d Boryszew S.A. funkcjonował w składzie: 

Pan Adam Chełchowski – Prezes Zarz�du 

W dniu 26 czerwca 2007 roku Pan Adam Chełchowski zło�ył rezygnacj� z funkcji Prezesa Zarz�du 
Dyrektora Generalnego Boryszew S.A. ze skutkiem na dzie� 30 czerwca 2007 roku. 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 1 lipca 2007 roku Pani� Małgorzat� 
Iwanejko na stanowisko Prezesa Zarz�du Boryszew S.A. 

 

AKCJE SPÓŁKI DOMINUJ�CEJ W POSIADANIU ZARZ�DU 
 

Akcje Spółki b�d�ce w posiadaniu członków Zarz�du wg stanu na dzie� zatwierdzenia raportu do 
publikacji: 

• Pani Małgorzata Iwanejko: 174 sztuk akcji Boryszew S.A. 

• Pan Adam Chełchowski, pełni�cy do dnia 30 czerwca 2007 roku funkcj� Prezesa Zarz�du 
Spółki, posiadał na ten dzie� 749 akcji Boryszew S.A. 

 

AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWI�ZANYCH Z EMITENTEM B�D�CE W POSIADANIU 
ZARZ�DU I RADY NADZORCZEJ 
 

Pan Arkadiusz Kr��el Przewodnicz�cy Rady Nadzorczej z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej 
Metalexfrance S.A. posiada 5 akcji tej spółki. 

Pan Roman Karkosik, Członek Rady Nadzorczej posiada wraz z podmiotami powi�zanymi (w tym 
równie� wraz z Boryszew SA) 140 559 002 akcji Impexmetal SA oraz poprzez podmioty powi�zane 
(poprzez Boryszew SA i Impexmetal SA) 16 001 196 akcji Hutmen SA. 

 

WYNAGRODZENIE ZARZ�DU I RADY NADZORCZEJ 
W 2007 roku warto�� wynagrodze�, nagród i innych korzy�ci w pieni�dzu lub w naturze wypłaconych 
lub nale�nych  członkom Zarz�du i członkom Rady Nadzorczej  w BORYSZEW S.A. wyniosła: 
 

• Zarz�d                                651 tys. zł, w tym:  
 

Małgorzata Iwanejko 180 
Adam Chełchowski 471 

 
• Rada Nadzorcza               398 tys. zł, w tym: 

 
Arkadiusz Kr��el 170 
Zygmunt Urbaniak 64 
Adam Cich 57 
Roman Karkosik 56 
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Wojciech Sierka 26 
Krzysztof Szwarc 14 
Kamil Dobies 11 

 
 

Wynagrodzenia i nagrody z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporz�dkowanych w 
okresie 2007 roku wypłacone lub nale�ne członkom Zarz�du i Rady Nadzorczej BORYSZEW S.A. 
wyniosły: 
 

• Zarz�d                              27  tys. zł, w tym: 
Adam Chełchowski 27 

 
 

• Rada Nadzorcza                776 tys. zł, w tym: 
 

Arkadiusz Kr��el 508 
Zygmunt Urbaniak 254 
Kamil Dobies 14 

 

 

ZASADY POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZ�DZAJ�CYCH ORAZ ICH UPRAWNIE� 
 

Zgodnie ze  Statutu Spółki Boryszew S.A. do czynno�ci Rady Nadzorczej nale�y powoływanie i 
odwoływanie członków Zarz�du; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek 
pozostałych członków Zarz�du. Kadencja Zarz�du trwa pi�� lat i jest wspólna dla wszystkich członków 
Zarz�du. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarz�du jest dopuszczalne na kadencje nie 
dłu�sze ni� pi�� lat ka�da. 

Zarz�d pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółk�. 

Do kompetencji Zarz�du nale�� wszelkie sprawy nie zastrze�one przepisami prawa albo Statutem 
Spółki. 

Do składania o�wiadcze� woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 
członków Zarz�du albo jednego członka Zarz�du ł�cznie z prokurentem. W przypadku Zarz�du 
jednoosobowego, do składania o�wiadcze� woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest 
Prezes Zarz�du jednoosobowo. 
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7. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
 

STRUKTURA BORYSZEW SA 
W 2007 roku Boryszew SA prowadził działalno�� operacyjn� w oparciu o nast�puj�ce oddziały 
produkcyjne: 

• Oddział Boryszew w Sochaczewie (obecnie Boryszew ERG SA) – producent szerokiego 
asortymentu produktów chemicznych i materiałów budowlanych 

o Oddział w Suchedniowie podporz�dkowany Oddziałowi Boryszew w Sochaczewie, tj. 
Boryszew ERG SA – producent wózków widłowych spalinowych (diesel, LPG) oraz 
elektrycznych 

W dniu 11 czerwca 2007 roku Zarz�d Boryszew S.A. wyraził zgod� na zamkni�cie 
Oddziału w Suchedniowie, podporzadkowanego organizacyjnie Oddziałowi Boryszew 
oraz na wł�czenie maj�tku tego Oddziału do Oddziału Boryszew w Sochaczewie, 
obecnie Boryszew ERG S.A.  

W zwi�zku z wniesieniem w dniu 31 sierpnia 2007 roku zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie do Boryszew 
ERG S.A., w dniu 12 wrze�nia 2007 roku Zarz�d Spółki podj�ł uchwał� o zamkni�ciu Oddziału 
Boryszew w Sochaczewie. 

 

• Oddział Elana w Toruniu (do 28 stycznia 2005 roku działaj�cy jako spółka zale�na Elana SA) 
– producent m.in. włókien ci�tych, włókien ci�głych, granulatu PET oraz włókien technicznych  

• Oddział Huta Oława w Oławie (do 2 czerwca 2005 roku działaj�cy jako spółka zale�na Huta 
Oława SA) – producent tlenków cynku i tlenków ołowiu.  

W dniu 30 sierpnia 2007 roku Boryszew S.A. nabył od Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym 
Stoku Sp.  z o.o. Wydział Produkcji Minii Ołowianej, który został przyporz�dkowany 
Oddziałowi Huta Oława w Oławie. 

 W dniu 30 listopada 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” 
S.A. – Grupa Impexmetal z siedzib� w Katowicach umow� sprzeda�y.  

Przedmiotem umowy sprzeda�y była organizacyjnie i finansowo wyodr�bniona, 
zorganizowana cz��� przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna 
Oddział Huta Oława w Oławie sporz�dzaj�ca samodzielnie sprawozdanie finansowe, wraz               
z nale��cymi do niej zakładami - „Feniks” w B�dzinie i Zakładem Produkcji Minii Ołowianej               
w Złotym Stoku uj�tymi w ksi�gach rachunkowych tego Oddziału, stanowi�ca zespół 
składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalno�ci 
gospodarczej, obejmuj�ca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikaj�cego                  
z ksi�g rachunkowych Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie na dzie�                  
30 listopada 2007 roku.  

W zwi�zku z zawarciem w dniu 30 listopada 2007 roku z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” 
S.A. – Grupa Impexmetal z siedzib� w Katowicach umowy sprzeda�y zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława                
w Oławie, w dniu 3 grudnia 2007 roku Zarz�d Spółki podj�ł uchwał� o wyra�eniu zgody                     
na zamkni�cie Oddziału Huta Oława w Oławie. 

 

Oddziały Elana i Huta Oława powstały w wyniku poł�czenia Boryszew SA ze spółkami Elana SA (28 
stycznia 2005 roku) i Huta Oława SA (2 czerwca 2005 roku). 

Proces i cel powstania Boryszew ERG został szerzej przedstawiony w dalszej cz��ci sprawozdania. 
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STRUKTURA GRUPY BORYSZEW  
Bardzo du�e znaczenie dla Boryszew SA ma grupa kapitałowa tworzona przez Spółk�. Istotna zmiana 
w strukturze Grupy Boryszew nast�piła w listopadzie 2005 roku, tj. w momencie, gdy Boryszew SA 
stał si� podmiotem dominuj�cym wobec Impexmetal SA. W wyniku tego zdarzenia Grupa Boryszew 
została rozszerzona o Impexmetal SA, w którym Boryszew wraz ze spółkami zale�nymi posiada 
61,86% udział w kapitale zakładowym, oraz o podmioty wchodz�ce w skład Grupy Impexmetal, tj. 
spółki wobec których Impexmetal SA jest podmiotem dominuj�cym. 

Poni�szy schemat przedstawia ogóln� struktur� Grupy Boryszew wg Segmentów Produktowych 
(aluminium, mied�, cynk i ołów, polimery, pozostałe). 

 

 
 

 

Szczegółowy wykaz wszystkich podmiotów wchodz�cych w skład Grupy Boryszew wraz posiadanymi 
w nich udziałami przedstawiony został w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za raportowany 
okres. 
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8. ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY I INWESTYCJE 
KAPITAŁOWE 

 

WYDZIELENIE ODDZIAŁU BORYSZEW W SOCHACZEWIE I KONCEPCJA POŁ�CZENIA Z 
SUWARY SA 

W dniu 26 stycznia 2007 roku Boryszew S.A. podpisał list intencyjny ze spółk� Suwary S.A. 
(Boryszew S.A. i Suwary S.A. dalej nazywane s� jako „Strony”). Zgodnie z tre�ci� listu, maj�c na 
uwadze komplementarny charakter działalno�ci prowadzonej przez Suwary S.A. oraz Boryszew S.A. 
Oddział Boryszew w Sochaczewie, Strony zgodnie zadeklarowały wol� podj�cia działa� 
zmierzaj�cych do wł�czenia Oddziału Boryszew do Spółki Suwary S.A. i prowadzenia dalszej 
działalno�ci w ramach jednego organizmu gospodarczego. Celem strategicznym poł�czenia było 
zbudowanie podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do dalszego intensywnego rozwoju w 
ramach bran�y przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzi�ki poł�czeniu Strony oczekiwały zwi�kszenia 
efektywno�ci prowadzonej działalno�ci poprzez uwolnienie synergii na poziomie operacyjnym 
(zakupy, inwestycje, usługi obce, sprzeda�) oraz osi�gni�cie korzy�ci w zarz�dzaniu (jednolite 
zarz�dzanie strategiczne, wspólne funkcje centralne, redukcje kosztów). Nadrz�dn� przesłank� 
planowanej transakcji była maksymalizacja warto�ci prowadzonego biznesu z punktu widzenia 
akcjonariuszy. 

 

 
 

W dniu 17 kwietnia 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgod� na zbycie przez 
Boryszew S.A. Oddziału Boryszew w Sochaczewie, jako zorganizowanej i wyodr�bnionej cz��ci 
przedsi�biorstwa Spółki w postaci Oddziału Boryszew w Sochaczewie i Oddziału w Suchedniowie 
oraz spółek zale�nych uj�tych w ksi�gach Oddziału Boryszew, poprzez wniesienie jej aportem do 
nowo tworzonej spółki. 

W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi�zania spółki akcyjnej pod firm� Boryszew 
ERG Spółka Akcyjna, o kapitale zakładowym 175.000.000 złotych. W dniu 17 wrze�nia 2007 roku 
nowo utworzona spółka zale�na o nazwie Boryszew ERG Spółka Akcyjna z siedzib� w Sochaczewie 
została zarejestrowanej w rejestrze przedsi�biorców w S�dzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS 0000288711. 

Kapitał zakładowy Boryszew ERG Spółka Akcyjna wynosi 175.000.000 zł i dzieli si� na 5.000.000 
akcji imiennych o warto�ci nominalnej 35 złotych ka�da. Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte 
aportem przez Boryszew S.A.  
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Akcje obejmowane były po cenie emisyjnej wynosz�cej 46 zł za 1 akcj�, to jest ł�cznie za kwot� 
230.000.000 zł za wszystkie akcje. Nadwy�ka za obj�cie akcji ponad ich warto�� nominaln� (aggio) w 
ł�cznej wysoko�ci 55.000.000 zł została przelana na kapitał zapasowy Spółki.  

Wy�ej wymienione działania zwi�zane były z planowanym procesem poł�czenia Oddziału Boryszew w 
Sochaczewie – tj. Boryszew ERG SA z notowan� na GPW spółk� Suwary SA.  W dniu 4 kwietnia 
2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SUWARY S.A. nie powzi�ło znajduj�cej si� w 
porz�dku obrad uchwały sprawie poł�czenia spółki Suwary S.A. ze spółk� Boryszew ERG S.A. 

ZAMKNI�CIE ODDZIAŁU BORYSZEW S.A. W SUCHEDNIOWIE 

Zarz�d Boryszew S.A. podj�ł uchwał� o zamkni�ciu z dniem 11 czerwca 2007 roku Oddziału w 
Suchedniowie, podporz�dkowanego organizacyjnie Oddziałowi Boryszew oraz o wł�czeniu maj�tku 
tego Oddziału do Oddziału Boryszew w Sochaczewie (obecnie Boryszew ERG S.A.). 

ZAMKNI�CIE ODDZIAŁU BORYSZEW S.A. W SOCHACZEWIE 

W zwi�zku z wniesieniem zorganizowanej cz��ci przedsi�biorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału 
Boryszew w Sochaczewie do Boryszew ERG S.A., w dniu 12 wrze�nia 207 roku Zarz�d Spółki podj�ł 
uchwał� o zamkni�ciu Oddziału Boryszew w Sochaczewie. 
 

SPRZEDA� UDZIAŁÓW I WIERZYTELNO�CI KUAG ELANA 

W wyniku podpisania w dniu 23 stycznia 2007 roku Umowy zbycia udziałów, Boryszew S.A. sprzedał 
na rzecz Carlson Private Equity Limited z siedzib� w Londynie w Wielkiej Brytanii 100% kapitału 
zakładowego spółki KUAG ELANA GmbH z siedzib� w Heinsberg w Niemczech  o warto�ci 
nominalnej 8,0 mln Euro, za ł�czn� cen� 40,00 złotych. Przeniesienie własno�ci akcji nast�piło w dniu 
podpisania Umowy. W ksi�gach rachunkowych Boryszew S.A. na dzie� sprzeda�y  udziały KUAG 
ELANA GmbH miały zerow� warto�� ewidencyjn� w zwi�zku z obj�ciem ich w 2006 roku 100% 
odpisem aktualizuj�cym. 

Kupuj�cy zobowi�zał si� do przeprowadzenia w KUAG ELANA restrukturyzacji. Umowa przewiduje 
ponadto, �e przez okres 2 lat od dnia jej zawarcia, Kupuj�cy zobowi�zany b�dzie na ka�de wezwanie 
Boryszew S.A. do odsprzedania udziałów KUAG ELANA („Opcja Call”). Cena odkupu w ramach Opcji 
Call b�dzie ustalona w oparciu o wycen� KUAG ELANA dokonan� przez niezale�nych ekspertów.  

W dniu 23 stycznia 2007 roku równie� została podpisana z Carlson Private Equity Limited z siedzib� 
w Londynie w Wielkiej Brytanii Umowa Sprzeda�y Wierzytelno�ci. Zgodnie z Umow� Sprzeda�y 
Wierzytelno�ci Kupuj�cy nabył wierzytelno�� Boryszew S.A. wobec KUAG ELANA o ł�cznej warto�ci 
15,7 mln Euro za ł�czn� cen� 3,0 mln Euro. Płatno�� miała nast�pi� w dwóch równych ratach w 
terminie 90 i 180 dni od dnia podpisania Umowy. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelno�ci wobec 
Boryszew S.A. jest ustanowienie na rzecz Boryszew S.A. długu gruntowego na nieruchomo�ciach 
KUAG ELANA poło�onych w Heinsberg w Niemczech w Parku Przemysłowym Oberbruch (tzw. 
„Grundschuld”) oraz przeniesienie własno�ci (tzw. „Sicherungsubereignnung”) na maszynach linii 
produkcyjnej prz�dzalni. KUAG ELANA od dłu�szego czasu generował wysokie straty i posiadał 
ujemne kapitały własne. 

W dniu 27 kwietnia 2007 roku Boryszew S.A. podpisał z Carlson Private Equity porozumienie 
dotycz�ce przesuni�cia spłaty do Boryszew S.A. wierzytelno�ci. Zgodnie z porozumieniem płatno�� 
0,5 mln Euro nast�piła w dniu 26 kwietnia 2007 roku, płatno�� 1,0 mln Euro powinna nast�pi� do 22 
lipca 2007 roku, a płatno�� 1,5 mln Euro do 20 pa�dziernika 2007 roku. Pod koniec lipca Carlson 
Private Equity wyst�pił o kolej� prolongat� spłaty. Obecnie trwaj� negocjacje warunków ewentualnego 
porozumienia. 

Negocjacje pomi�dzy Boryszew S.A. a Carlson Private Equity Ltd na temat przesuni�cia terminów 
płatno�ci rat z tytułu sprzedanej wierzytelno�ci zako�czyły si� tym, �e Boryszew S.A. nie wyraził 
zgody na dalsze przesuni�cie terminów płatno�ci poszczególnych rat.  

W zwi�zku z czym Carlson Private Equity Ltd z tytułu sprzedanej wierzytelno�ci zapłacił do Boryszew 
S.A. tylko I rat� w kwocie 0,5 mln EURO. 

W dniu 13.09.2007 roku Zarz�d Kuag Elana GmbH zgłosił do S�du w Aachen wniosek o ogłoszenie 
upadło�ci Spółki.  
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W dniu 14.09.2007 roku S�d otworzył przedwst�pne post�powanie upadło�ciowe i wyznaczył Pana 
Jorg Zumbaum na syndyka. 

Po wej�ciu syndyka do Spółki za��dał on, aby Boryszew S.A. dokonał zwolnienia zabezpiecze� 
ustanowionych przez wła�ciciela Kuag Elana GmbH  Carlson Private Equity Ltd na podstawie umowy 
sprzeda�y wierzytelno�ci z dnia 23.01.2007 r. na rzecz Boryszew S.A. na maj�tku Kuag Elana GmbH.  

W dniu 27.09.2007 roku Boryszew S.A.  dokonał zgodnie z wol� syndyka zwolnienia maj�tku Kuag 
Elana GmbH z zabezpiecze�, tj. z długu gruntowego oraz z przeniesienia własno�ci  na maszynach 
linii produkcyjnej prz�dzalni. 

W dniu 01.12.2007 roku S�d w Aachen wydał postanowienie ostateczne o otwarciu post�powania 
upadło�ciowego i wyznaczył termin na zgłaszanie wierzytelno�ci do masy upadło�ci przez wierzycieli. 

W dniu 16.01.2008 roku Carlson Private Equity LTD na podstawie umowy § 4 ust. 2 umowy sprzeda�y 
wierzytelno�ci dokonał zwrotnego przeniesienia połowy sprzedanej wierzytelno�ci tj. kwoty 7.854.453, 
25 EURO na rzecz Boryszew S.A. 

Zwrotne przeniesienie wierzytelno�ci Kuag – Elana Gmbh przez Carlson Private Equity LTD na 
Boryszew  nie wpłyn�ło na wyniki Spółki. Z uwagi na poniesion� w 2007 roku strat� na sprzeda�y tej 
wierzytelno�ci do Carlson Pivate Equity oraz na utworzenie w 2007 roku odpisu aktualizuj�cego na 
nale�no�ci od Carlson  z tytułu tej transakcji. 

W dniu 18.01.2008 r Boryszew S.A. zgłosił swoj� wierzytelno�� do masy upadło�ci. Syndyk Kuaga 
Elana GmbH na posiedzeniu Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 11.02.2008 roku, zakwestionował 
wierzytelno�� Boryszew S.A. i zło�ył sprzeciw wobec uznania przez S�d w Aachen niniejszej 
wierzytelno�ci. Sprzeciw swój uzasadnił tym, �e Boryszew dokonywał w trakcie trudnej sytuacji 
finansowej Kuag Elana GmbH wypłat z tytułu swoich nale�no�ci, które to wypłaty zgodnie                             
z przepisami prawa niemieckiego zast�puj� kapitał własny.  

W zwi�zku z tym wierzytelno�ci zgłoszone przez Boryszew S.A. nie mog� zosta� skutecznie uznane. 
Nast�pnie w dniu 22.02.2008 roku S�d w Aachen wydał postanowienie, na podstawie którego 
wierzytelno�ci Boryszew S.A. nie zostały uznane. 

W dniu 06.03.2008 roku syndyk Kuag Elana GmbH wniósł do S�du w Aachen pozew przeciwko 
Boryszew S.A o zwrot kwoty 3.600.000,00 EURO z tytułu niewła�ciwego podwy�szenia kapitału 
zakładowego. Syndyk uwa�a, �e dokonanie spłaty kredytu w Millenium Bank S.A. było czynno�ci�, 
która zgodnie z § 32 lit. b ustawy GmbH zast�puje kapitał własny, gdy�  Boryszew S.A. został 
zwolniony z gwarancji bankowej. Syndyk uwa�a, �e dokonywanie takich czynno�ci w sytuacji 
kryzysowej jest niezgodnie z zapisem § 32 ustawy GmbH. 

Na dzie� dzisiejszy pozew nie został dor�czony Boryszew S.A.. Po rozmowach z syndykiem Zarz�d 
Boryszew S.A. zło�ył  21.04.2008 roku syndykowi propozycj� zawarcia ugody na kwot� 1 mln EURO.             
W dniu 14.05.2008 roku Boryszew S.A. otrzymał pismo od syndyka Kuag Elana GmbH Pana J. 
Zumbaum, w którym to pi�mie syndyk stwierdza, �e podtrzymuje nadal wobec Boryszew S.A. zarzuty 
zgłoszone w pozwie. Ponadto syndyk poinformował Boryszew S.A., �e pozew został przez niego 
opłacony, w zwi�zku z czym procedura s�dowa zwi�zana z niniejszym pozwem została uruchomiona. 

 

KING PLAST SP. Z O.O. 

W wyniku realizacji umowy sprzeda�y udziałów z dnia 19 lutego 2007 roku  Boryszew S.A. zbył w dniu  
21 lutego 2007 roku na rzecz Anwilex Sp. z o.o. z siedzib� w Białymstoku 100% udziałów w kapitale 
zakładowym spółki King Plast Sp. z o.o. z siedzib� w Poniatowej, o ł�cznej warto�ci nominalnej 
552.500 zł (1.105 udziałów o warto�ci nominalnej 500 zł ka�dy), za ł�czn� cen� 160.000 złotych. 
Warto�� ewidencyjna sprzedanych udziałów wg ceny nabycia wynosiła 150.000 zł.  

 

ZŁOTY GRANITOL SP. Z O.O. 

W dniu 11 kwietnia 2007 roku Spółka Boryszew S.A. otrzymała zawiadomienie od spółki zale�nej 
Zakłady Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Spółka z o.o., o rejestracji w dniu 3 kwietnia 2007 roku 
(postanowienie S�du wpłyn�ło do spółki w dniu 11 kwietnia 2007 roku) podwy�szenia kapitału 
zakładowego w spółce „Złoty Granitol” Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiada 100% udziałów, 
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z kwoty 1.045.000,00 złotych do kwoty 4.192.500,00 złotych, tj. o kwot� 3.147.500 złotych poprzez 
utworzenie nowych udziałów w liczbie 1.259  o warto�ci nominalnej 2.500,00 złotych ka�dy. 

W dniu 29 maja 2007 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od spółki zale�nej Zakłady Tworzyw i 
Farb w Złotym Stoku Spółka z o.o. (ZTiF Sp. z o.o.), o rejestracji w dniu 22 maja 2007 roku 
(postanowienie S�du wpłyn�ło do spółki w dniu 28 maja 2007 roku) podwy�szenia kapitału 
zakładowego w spółce "Złoty Granitol" Spółka z o.o., w której ZTiF Sp. z o.o. posiadaj� 100% 
udziałów, z kwoty 4.192.500,00 złotych do kwoty 4.760.000,00 złotych, tj. o kwot� 567.500,00 złotych 
poprzez utworzenie nowych udziałów w liczbie 227 o warto�ci nominalnej 2.500,00 złotych ka�dy.  

Po rejestracji wysoko�ci kapitału zakładowego "Złoty Granitol" Spółka z o.o. wynosi 4.760.000,00 
złotych i dzieli si� na 1.904 udziały.  

 

SKOTAN SA 

Na koniec 2006 roku Boryszew SA posiadała 3 303 696 praw do akcji Skotan SA o warto�ci 58 mln zł.  
W 2007 roku Boryszew SA dokonywał transakcji sprzeda�y 2 955 000 akcji tej spółki.  
Na dzie� zatwierdzenia raportu do publikacji, Boryszew SA posiada 348 696 akcji Skotan S.A.                      
o warto�ci ok. 0,5 mln zł.  
 

IMPEXMETAL S.A. ODDZIAŁ HANDLOWY W WARSZAWIE 

W celu uporz�dkowania oraz ujednolicenia struktury organizacyjnej Impexmetal S.A. z punktu 
widzenia odr�bnego zakresu i przedmiotu działalno�ci poszczególnych jednostek organizacyjnych, 
Zarz�d Impexmetal S.A. podj�ł uchwał� w sprawie powołania, z dniem 1 kwietnia 2007 roku, oddziału 
Spółki pod nazw�: Impexmetal S.A. Oddział Handlowy w Warszawie. Zakres działania  Impexmetal 
S.A. Oddział Handlowy w Warszawie obejmuje działalno�� handlow� w bran�y metali nie�elaznych, 
metali szlachetnych, metali rzadkich, stali i materiałów poligraficznych, głównie z podmiotami spoza 
Grup Boryszew/Impexmetal. 

 

INTERFLOTA SP. Z O.O. 

W dniu 9 maja 2007 roku S�d Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego zarejestrował w Rejestrze Przedsi�biorców spółk� pod 
firm�: InterFlota Sp. z o.o. o kapitale zakładowym 50.000, 00 złotych.  

Wysoko�� kapitału zakładowego InterFlota Sp. z o.o. wynosi 50.000,00 złotych i dzieli si� na 100 
udziałów o warto�ci nominalnej 500,00 złotych ka�da. Udziały zostały w 100% obj�te przez Boryszew 
S.A.  

W dniu 18 pa�dziernika 2007 roku Zarz�d Boryszew S.A. zło�ył o�wiadczenie, �e jako dotychczasowy 
wspólnik spółki pod firm� InterFlota Sp. z o.o. z siedzib� w Oławie stosownie do postanowie� uchwały 
nr 9 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki obj�ł w podwy�szonym kapitale zakładowym 
InterFlota Sp. z o.o. 400 nowoutworzonych udziałów o warto�ci nominalnej 500,00 złotych ka�dy, o 
ł�cznej warto�ci nominalnej 200.000,00 złotych i pokrył je w cało�ci gotówk�.  

Pokrycie podwy�szenia kapitału zakładowego dokonane zostało przez Boryszew S.A. w dniu 19 
pa�dziernika 2007 roku.  

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze S�dowym kapitał zakładowy spółki InterFlota Sp. z o.o. wynosi� 
b�dzie 250.000,00 złotych i dzieli� si� b�dzie na 500 udziałów o warto�ci nominalnej 500,00 złotych 
ka�dy.  
Podstawowym przedmiotem działalno�ci Spółki jest wynajem samochodów. 
 

IZOLACJA – JAROCIN S.A. 

W wyniku rozliczenia w dniach 24 – 26.10.2007 roku, 29 – 31.10.2007 roku oraz w dniu 2.11.2007 
roku transakcji zbycia 66.310 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A. (zlecenia zło�one przez spółk� 
zale�n� Izolacja – Matizol S.A. z siedzib� w Gorlicach na sesjach giełdowych w dniach 19 – 
26.10.2007 roku oraz w dniu 29.10.2007 roku), zmienił si� po�redni udział Boryszew S.A. w ogólnej 
liczbie głosów w spółce Izolacja – Jarocin S.A. z 26,17% na 8,72%. 
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Przed rozliczeniem wy�ej wymienionych transakcji Boryszew S.A. posiadał po�rednio poprzez spółk� 
zale�n� Izolacja – Matizol S.A. 99.435 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co stanowiło 26,17 % 
kapitału zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. i uprawniało do 99.435 głosów na walnym 
zgromadzeniu, stanowi�cych 26,17 % ogólnej liczby głosów na WZ.  

Na dzie� 6.11.2007 roku, tj. na dzie� sporz�dzenia ostatniego zawiadomienia, Boryszew S.A. posiada 
po�rednio poprzez spółk� zale�n� Izolacja – Matizol S.A. 33.125 sztuk akcji Izolacja – Jarocin S.A., co 
stanowi 8,72% kapitału zakładowego Izolacja – Jarocin S.A. i uprawnia do 33.125 głosów na walnym 
zgromadzeniu,  stanowi�cych  8,72% ogólnej liczby głosów na WZ.  

 

NPA SKAWINA SP. Z O.O. 

W dniu 30 pa�dziernika 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Aluminium – Konin Impexmetal S.A.                   
z siedzib� w Koninie umow� sprzeda�y 20.504 udziałów Spółki Nowoczesne Produkty Aluminiowe 
„Skawina” Sp. z o.o. z siedzib� w Skawinie o warto�ci nominalnej 1.000 PLN ka�dy, stanowi�cych 
100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

W wyniku wy�ej wymienionej transakcji Boryszew S.A. posiada 100% udziałów w kapitale 
zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników NPA Skawina Sp. z o.o.  

NPA „Skawina” Spółka z o.o. jest producentem walcówek aluminiowych i stopowych, drutu oraz 
przewodów napowietrznych. 

 

ZBYCIE PRZEZ BORYSZEW S.A. ODDZIAŁU HUTA OŁAWA 

W dniu 30 listopada 2007 roku Boryszew S.A. zawarł z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – 
Grupa Impexmetal z siedzib� w Katowicach umow� sprzeda�y.  

Przedmiotem umowy sprzeda�y jest organizacyjnie i finansowo wyodr�bniona, zorganizowana cz��� 
przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie 
sporz�dzaj�ca samodzielnie sprawozdanie finansowe, wraz z nale��cymi do niej zakładami - „Feniks” 
w B�dzinie i Zakładem Produkcji Minii Ołowianej w Złotym Stoku uj�tymi w ksi�gach rachunkowych 
tego Oddziału, stanowi�ca zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 
prowadzenia działalno�ci gospodarczej, obejmuj�ca wszystko co wchodzi w skład zorganizowanej 
cz��ci przedsi�biorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, według stanu wynikaj�cego z 
ksi�g rachunkowych Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie na dzie� 30 listopada 
2007 roku.  

Zgodnie z wy�ej wymieniona umow� cena sprzeda�y została ustalona na kwot� 44,7 mln złotych. 
Cało�� zapłaty nast�piła do dnia 14.12.2007 roku. 

 

ZAMKNI�CIE ODDZIAŁU HUTA OŁAWA W OŁAWIE 

W zwi�zku z zawarciem w dniu 30 listopada 2007 roku z Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – 
Grupa Impexmetal z siedzib� w Katowicach umowy sprzeda�y zorganizowanej cz��ci 
przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie, 
w dniu 3 grudnia 2007 roku Zarz�d Spółki podj�ł uchwał� o wyra�eniu zgody na zamkni�cie Oddziału 
Huta Oława w Oławie. 

 

ZM SILESIA S.A. 

W dniu 4 stycznia 2007 roku Spółka otrzymała potwierdzenie z Domu Maklerskiego Penetrator S.A., �e za 
jego po�rednictwem Impexmetal S.A. nabył, w dniu 29 grudnia 2006 roku, 33 750 akcji spółki ZM 
Silesia S.A. od pracowników tej spółki. Nabyte akcje stanowi� 0,94% kapitału zakładowego i ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZM Silesia S.A 

W listopadzie 2007 roku Impexmetal S.A. nabył, za po�rednictwem domu Maklerskiego Penetrator 
S.A., 30.100 akcji spółki ZM Silesia S.A. od pracowników tej spółki, podwy�szaj�c swój udział w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ tej spółki z 84,35% do 85,18%. Akcje zostały 
nabyte po cenie 4 zł za jedna akcj�. 
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ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A.  

W dniu 3 kwietnia 2007 roku została podpisana umowa z Ministrem Skarbu Pa�stwa, zgodnie z któr� 
Impexmetal S.A. nabył 162.671 akcji spółki zale�nej Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nale��cych 
do Skarbu Pa�stwa. Nabyte akcje stanowi� 2,38% kapitału zakładowego i 1,62% ogólnej liczby 
głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A. Akcje zostały nabyte za ł�czn� kwot� 
8.130.296,58 zł ( tj.49,98 zł za 1 akcj�). W dniu 4 kwietnia 2007 roku Minister Skarbu Pa�stwa wydał 
dyspozycj� przeniesienia akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. z siedzib� w Koninie na rzecz 
Impexmetal S.A. w Warszawie. Uwzgl�dniaj�c powy�sz� transakcje, posiadany przez Impexmetal 
S.A. pakiet akcji Aluminium Konin –  Impexmetal S.A. stanowi 95,51% kapitału zakładowego i 96,95% 
ogólnej liczby głosów na WZ  tej spółki.  

W dniu 25 pa�dziernika 2007 roku Impexmetal S.A. za po�rednictwem Domu Maklerskiego Penetrator 
nabył od spółki zale�nej FLT & Metals Ltd. z siedzib� w Londynie 264.870 akcji spółki Aluminium 
Konin –Impexmetal S.A., po cenie 49,98 zł. za jedn� akcj�. Nabyte akcje stanowi� 3,87 % kapitału 
zakładowego i  2,63 % głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 
Przeprowadzenie tej transakcji nie spowodowało zmian w udziale Grupy Kapitałowej Impexmetal w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin-Impexmetal S.A., gdy� 
Impexmetal S.A. jest jedynym udziałowcem w spółki FLT & Metals Ltd. Udział Impexmetal S.A.  w 
kapitale zakładowym Aluminium Konin – Impexmetal S.A wynosi obecnie  99,39 % a w głosach na WZ 
Aluminium Konin – Impexmetal S.A 99,58 %. Natomiast spółka FLT & Metals Ltd. nie posiada akcji 
Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  

W dniu 9 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie                           
o przeniesieniu własno�ci 15.657 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w dniu 
2 stycznia 2008 roku. 
W dniu 18 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie                        
o przeniesieniu własno�ci 26.271 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w dniu               
10 stycznia 2008 roku. 
Zgodnie z powy�szym od dnia 10 stycznia 2008 roku udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym                  
i głosach w ogólnej liczbie głosów na WZ Aluminium Konin-Impexmetal S.A. wynosi 100%. 
 
W dniu 30 kwietnia 2008 roku odbyły si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni spółek Impexmetal S.A. 
oraz Aluminium Konin – Impexmetal S.A., które podj�ły uchwały o poł�czeniu spółek. Poł�czenie 
Impexmetal S.A. i Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 
1 w zwi�zku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych („ksh.”), poprzez przeniesienie całego maj�tku 
spółki przejmowanej (Aluminium Konin – Impexmetal S.A.) na spółk� przejmuj�c� (Impexmetal S.A.). 
Uchwała NWZ Impexmetal S.A. wchodzi w �ycie z dniem podj�cia ze skutkiem prawnym na dzie� 
wpisania poł�czenia do rejestru przedsi�biorców wła�ciwego dla spółki przejmuj�cej. 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego raportu nie ma s�dowej rejestracji poł�czenia.  
 

HUTMEN S.A. 

W dniach 16 – 23 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. sprzedał na sesjach giełdowych ł�cznie 
296.000 akcji Hutmen S.A., równocze�nie nabywaj�c ł�cznie 148.000 praw poboru do akcji serii D Hutmen 
S.A.  

W dniu 26 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. dokonał zapisu na 11.041.828 akcji serii D spółki 
Hutmen S.A. z posiadanych 5.520.914 praw poboru. Ponadto Impexmetal S.A. zło�ył zapis dodatkowy 
na 500.000 akcji serii D Hutmen S.A.  

W wyniku dokonanego przez Hutmen S.A. w dniu 12 lutego 2007 roku przydziału akcji, Impexmetal 
S.A. obj�ł ł�cznie 11.043.198 akcji, z czego 11.041.828 akcji w ramach zapisów podstawowych i 
1.370 akcji w ramach zapisów dodatkowych.  

W dniu 19 marca 2007 roku S�d Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego dokonał rejestracji 17.064.180 akcji zwykłych na 
okaziciela serii D podwy�szaj�c ilo�ci wszystkich akcji wyemitowanych przez Hutmen S.A. z liczby 
8.532.090 sztuk na 25.596.270 sztuk. 
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Po rejestracji akcji serii D Hutmen S.A. Impexmetal S.A. posiada ł�cznie 15.695.196 akcji, co stanowi 
61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i daje 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu tej 
spółki, stanowi�cych 61,32% ogólnej liczby głosów.  

W dniach 16, 17 i 21 sierpnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył na sesjach giełdowych ł�cznie 306 000 
akcji Hutmen S.A. zmieniaj�c tym samym o 1,19% swój udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów w Hutmen S.A. Obecnie Impexmetal S.A. posiada 16 001 196 sztuk akcji Hutmen S.A., co 
stanowi 62,51% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i uprawnia do 16 001 196  głosów na Walnym 
zgromadzeniu tej spółki, co stanowi 62,51%  ogólnej liczby głosów na WZ. 

 

BOLESŁAW RECYCLING SP. Z O.O. 

W marcu 2007 roku Impexmetal S.A., zgodnie z § 11 Umowy Spółki Bolesław Recycling Sp. z o. o. 
jako wspólnik, korzystaj�c z przysługuj�cego prawa pierwokupu, nabył 105 udziałów w spółce 
Bolesław Recycling Sp. z o.o. z siedzib� w Bukownie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W wyniku dokonanej transakcji udział Impexmetal 
S.A. w kapitale zakładowym Bolesław Recycling Sp. z o. o. zwi�kszył si� o 0,9% i wynosi obecnie 
5,17%, natomiast udział Impexmetal S.A. w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Bolesław 
Recycling Sp. z o. o. zwi�kszył si� o 1,21% i wynosi 6,95%. 

Spółka zale�na po�rednio od Impexmetal S.A. tj. Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A., 
korzystaj�c równie� z ww. prawa pierwokupu, nabyła od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
�rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 211 udziałów w Bolesław Recycling Sp. z o.o., 
stanowi�cych 1,80% kapitału zakładowego i 2,42 % ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu 
Wspólników Bolesław Recycling Sp. z o. o., zwi�kszaj�c tym samym swój udział w kapitale 
zakładowym do 10,35% oraz do 13,92% w ogólnej liczbie głosów ww. spółki. 

Ł�czne zaanga�owanie Grupy Kapitałowej Impexmetal w Bolesław Recycling Sp. z o.o. wg stanu na 
30 czerwca 2007 roku wynosi 15,52% w kapitale zakładowym i 20,87% w ogólnej liczbie głosów na 
ZW Bolesław Recycling Sp. z o.o. 

W dniu 23 maja 2007 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Bolesław Recycling Sp. z 
o.o. w Bukownie podj�ło uchwał� o umorzeniu 200 udziałów spółki. Umorzenia dokonano bez 
obni�enia kapitału zakładowego. 

Zgromadzenie Wspólników Spółki Bolesław Recycling Sp. z o.o. dokonało ponadto zmian w umowie 
spółki, zgodnie z którymi kapitał zakładowy Bolesław Recycling Sp. z o.o. wynosi 11.700.000 zł i dzieli 
si� na 11.500 udziałów po 1.000 zł ka�dy. Nowa tre�� umowy spółki została zarejestrowana 
postanowieniem s�du z dnia 24 sierpnia 2007 roku. 

Powy�sze umorzenie spowodowało podwy�szenie udziału Impexmetal S.A. do 5,26% w kapitale 
zakładowym i 7,11 % w głosach na ZW Bolesław Recycling Sp. z o.o. Udział Grupy Kapitałowej wzrósł 
do 15,79% w kapitale zakładowym i 21,37% w głosach na ZW Bolesław Recycling Sp. z o.o. 

 

FŁT POLSKA SP. Z O.O. (DAWNIEJ IMPEX-ŁO�YSKA SP. Z O.O.) 

Z dniem 8.01.2007 roku spółka Impex-Ło�yska Sp. z o.o. zmieniła nazw� na: FŁT Polska Sp. z o.o. 

W dniu 2 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale�nej 
FŁT Polska Sp. z o.o. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si� z 97,48% do 97,67%. 

W dniu 13 kwietnia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył od osoby fizycznej 2 udziały w spółce zale�nej 
FŁT Polska Sp. z o.o. Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si� z 97,67% do 97,86%. 

W dniu 16 kwietnia 2007 roku, Impexmetal SA nabył od osoby fizycznej 5 udziałów w spółce zale�nej 
FŁT Polska Sp. z o.o.  Udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników FŁT Polska Sp. z o.o. zwi�kszył si� z 97,86% do 98,35%. 
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FLT (WUXI) TRADING CO.LTD. 

W dniu 28 wrze�nia 2007 roku FŁT Polska Sp. z o.o., spółka zale�na od Impexmetal S.A., 
poinformowała o obj�ciu 100% kapitału zakładowego nowoutworzonej spółki FLT (Wuxi) Trading Co., 
Ltd., maj�cej swoj� siedzib� w Wuxi – Chiny.  

Kapitał zakładowy FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd. wynosi 250.000 EUR i obejmuje 1 udział.  
Obejmowany udział został opłacony gotówk�. W dniu 26 wrze�nia 2007 roku, FŁT Polska Sp. z o.o. 
przekazała na rachunek bankowy spółki w Chinach kwot� 250.000 EUR.  

Przekazana kwota pochodzi z zysku wypracowanego w 2007 roku przez spółk� FŁT Polska Sp. z o.o.  
Spółka FLT (Wuxi) Trading Co., Ltd. prowadzi� b�dzie działalno�� w zakresie handlu ło�yskami 
tocznymi. 

 

SINIMPEX METALS PTE LTD. Z SIEDZIB� W SINGAPURZE 

We wrze�niu 2007 roku spółka zale�na Impexmetal S.A. powzi�ła informacj� o wykre�leniu z dniem                         
7 stycznia 2007 roku z rejestru przedsi�biorstw spółki zale�nej Sinimpex Metals PTE LTD. z siedzib�                  
w Singapurze. 

Udziałowcami Sinimpex Metals PTE LTD były ni�ej wymienione spółki Grupy Kapitałowej Impexmetal: 

Impexmetal S.A. – 87,41% kapitału i głosów na WZ Sinimpex Metals PTE LTD 

Hutmen S.A.  – . 5,07% 

Szopienice S.A.  –   4,90% 

Dziedzice S.A.  –   2,62% 

Decyzj� o likwidacji spółki podj�ło NWZ Sinimpex Metals PTE LTD w dniu 6 pa�dziernika 2005 roku.  

 

NABYCIE UDZIAŁÓW BATERPOL SP. Z O.O. 

W pa�dzierniku 2007 roku Grupa Kapitałowa Boryszew zwi�kszyła o 8,82% zaanga�owanie 
kapitałowe w spółce Baterpol Sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów tej spółki od: 

� Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 3.000 
udziałów w tym: 

 Impexmetal S.A. – 2.654 udziały, 

 Z.M. Silesia S.A. –   346 udziałów 

� ZAP Sznajder Batterien S.A. z siedziba w Piastowie 2.290 udziałów w tym: 

Impexmetal S.A. – 2.026 udziałów, 

Z.M. Silesia S.A. –    264 udziały 

Warto�� nominalna 1 udziału wynosi 500 zł. Udziały zostały nabyte za ł�czn� kwot� 6,5 mln zł. 

W wyniku dokonanych transakcji udział Grupy Kapitałowej Boryszew w kapitale zakładowym oraz                     
w głosach na ZW Baterpol Sp. z o.o. wynosi obecnie 100,00% (z czego 88,5% poprzez spółk� 
zale�n� Impexmetal S.A., a 11,5% poprzez spółk� ZM Silesia S.A.). 

Przedmiotem działalno�ci Baterpol Sp. z o. o. jest m.in. produkcja i przetwórstwo ołowiu rafinowanego                   
i stopów ołowiu oraz skup i przerób złomu akumulatorowego.  

 

REMECH „SZOPIENICE” SP. Z O.O. 

W dniu 16 pa�dziernika 2007 roku likwidatorzy Spółki REMECH Szopienice Sp. z o. o w likwidacji 
otrzymali postanowienie S�du Rejonowego Katowice – Wschód z dnia 8 pa�dziernika 2007 roku o 
wykre�leniu podmiotu z Krajowego Rejestru S�dowego w skutek zako�czonego post�powania 
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likwidacyjnego. Jedynym udziałowcem  Spółki REMECH Szopienice Sp. z o.o była HMN Szopienice 
S.A. – spółka Grupy Kapitałowej Boryszew. 

Na warto�� udziałów posiadanych przez HMN Szopienice S.A. w kapitale zakładowym Spółki 
REMECH Szopienice Sp. z o.o. utworzony został w kosztach działalno�ci finansowej HMN Szopienice 
S.A. odpis w wysoko�ci 620.000 PLN odpowiadaj�cy pełnej wysoko�ci kapitału zakładowego Spółki 
REMECH Szopienice Sp. z o.o. 

 

REJESTRACJA S�DOWA ODDZIAŁU HANDLOWEGO W POLSCE SPÓŁKI ZALE�NEJ S AND I  

W dniu 19 pa�dziernika 2007 roku S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy  dokonał wpisu  do Krajowego 
Rejestru S�dowego – Rejestru Przedsi�biorców oddziału spółki zale�nej S and I S.A. z siedzib�                               
w Szwajcarii, St – Sulpice. Nowy oddział został zarejestrowany pod nazw� S and I S.A. Oddział 
Handlowy w Polsce z siedzib� w Warszawie. 

Podstawowym przedmiotem działalno�ci Oddziału Handlowego jest sprzeda� hurtowa metali i rud 
metali. 

 

RADOMSKA WYTWÓRNIA TELEKOMUNIKACYJNA „DYSTRYBUCJA” SP. Z O.O. 

Spółka zale�na Metalexfrance S.A, z siedzib� w Pary�u w dniu 30.11.2007 roku zawarła notarialn� 
umow� z Syndykiem Masy Upadło�ciowej Radomskiej Wytwórni Telekomunikacyjnej S.A. z siedzib� 
w Radomiu, w wyniku której Metalexfrance SA nabyła 100% udziałów w spółce Radomska Wytwórnia 
Telekomunikacyjna "Dystrybucja" Sp. z o.o. 

Metalexfrance SA nabyła powy�sze udziały za �rodki własne.  

Udziały nabyte stanowi� inwestycje długoterminow�. 

Ł�czna cena za ww. udziały wynosi 35 000 złotych. 

Warto�� ewidencyjna nabytych udziałów zostanie wykazana w cenie nabycia tj. 35 000 złotych. 

Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna "Dystrybucja" Sp. z o.o. zajmuje si�  handlem hurtowym                        
i komisowym towarów oferowanych przez RWT. 

W chwili obecnej Spółka zamierza  wprowadzi� równie�  produkcj�  terminali FCT CDMA oraz                              
w przyszło�ci przystawek do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. 

 

METALEXFRANCE S.A. 

W dniu 21 grudnia 2007 roku Impexmetal S.A. zawarł umow� z Europlan Projekt II Sp. z o.o., 
przedmiotem której było nabycie przez Impexmetal S.A. 1,17 % kapitału zakładowego spółki 
Metalexfrance S.A. z siedzib� w Pary�u, t.j. 1.288 akcji za ł�czn� kwot� 25,1 tys. zł. 
W wyniku realizacji powy�szej umowy Impexmetal S.A. stał si� posiadaczem 100% kapitału 
zakładowego Metalexfrance S.A. 
 

OSTRANA INT. HMBH 

W dniu 21 grudnia 2007 roku Impexmetal S.A. zawarł umow� z Europlan Projekt II Sp. z o.o., 
przedmiotem której było nabycie przez Impexmetal S.A. 3,62% udziałów w kapitale zakładowym spółki 
Ostrana Int. HmbH z siedzib� w Wiedniu za cen� 7,0 tys. zł za wszystkie udziały. 
W wyniku realizacji powy�szej umowy Impexmetal S.A. stał si� posiadaczem 3,62% kapitału 
zakładowego spółki Ostrana Int. HmbH.  
Udział Grupy Kapitałowej Impexmetal w kapitale zakładowym i głosach na ZW Ostrana Int. HmbH 
wynosi 74,98%. 
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ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY DOKONANE PO DNIU 31 GRUDNIA 2007 ROKU 

 

ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A.  

Realizuj�c postanowienia uchwały WZA Aluminium Konin – Impexmetal S.A., w dniu 14 listopada 
2007 roku, Impexmetal S.A. przekazał na rachunek Spółki Aluminium Konin – Impexmetal S.A. kwot� 
2.469.978,48 złotych tytułem zapłaty za 41.928 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 
podlegaj�cych przymusowemu wykupowi. 

W dniu 9 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie                            
o przeniesieniu własno�ci 15.657 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w 
dniu 2 stycznia 2008 roku. 

W dniu 18 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie                           
o przeniesieniu własno�ci 26.271 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A. w 
dniu 10 stycznia 2008 roku. 

Zgodnie z powy�szym od dnia 10 stycznia 2008 roku udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym                     
i głosach w ogólnej liczbie głosów na WZ  Aluminium Konin – Impexmetal S.A. wynosi 100%. 

W dniu 30 kwietnia 2008 roku odbyły si� Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni spółek Impexmetal S.A. 
oraz Aluminium Konin – Impexmetal S.A., które podj�ły uchwały o poł�czeniu spółek. Poł�czenie 
Impexmetal S.A. i Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jest dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt 
1 w zwi�zku z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych („ksh.”), poprzez przeniesienie całego maj�tku 
spółki przejmowanej (Aluminium Konin – Impexmetal S.A.) na spółk� przejmuj�c� (Impexmetal S.A.). 
Uchwała NWZ Impexmetal S.A. wchodzi w �ycie z dniem podj�cia ze skutkiem prawnym na dzie� 
wpisania poł�czenia do rejestru przedsi�biorców wła�ciwego dla spółki przejmuj�cej. 
Na dzie� sporz�dzenia niniejszego raportu nie ma s�dowej rejestracji poł�czenia.  
 

FLT FRANCE SAS 

W dniu 1 lutego 2008 roku Impexmetal S.A. został poinformowany o zawarciu umowy pomi�dzy 
spółkami zale�nymi od Impexmetal S.A., na mocy której FŁT Polska Sp. z o.o. nabyła od 
Metalexfrance S.A. 64.999 akcji imiennych spółki FLT France SAS z siedzib� w Pary�u, o warto�ci 
nominalnej 10 EURO ka�da, stanowi�cych 49,6% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ 
FLT France SAS, za ł�czn� kwot� 690,0 tys. EURO tj. 2.485,7 tys. PLN.  

W wyniku dokonania powy�szej transakcji FŁT Polska Sp. z o.o. posiada 100% kapitału zakładowego 
FLT France SAS.  

 

PODWY�SZENIE KAPITAŁU ZM SILESIA S.A. 

W dniu 18 marca 2008 roku S�d Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII 
Gospodarczego Krajowego Rejestru S�dowego dokonał rejestracji podwy�szenia kapitału 
zakładowego spółki ZM Silesia S.A. o kwot� 20.000.000 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji serii B o 
warto�ci nominalnej i emisyjnej równej 10 zł za jedn� akcj�.  

Podwy�szenie kapitału zakładowego ZM Silesia S.A. zostało obj�te w cało�ci przez Impexmetal S.A. 
w zamian za wkład pieni��ny w wysoko�ci 20.000.000 zł. 

Przed podwy�szeniem kapitał zakładowy ZM Silesia S.A. wynosił 36.000.000 zł i dzielił si� na 
3.600.000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej 10 zł ka�da. Impexmetal S.A. posiadał 3.066.540 akcji 
stanowi�cych 85,18% kapitału zakładowego i głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ ZM Silesia S.A. 

Kapitał zakładowy ZM Silesia S.A. po zarejestrowaniu podwy�szenia przez S�d wynosi  56.000.000 zł 
i dzieli si� na 5.600.000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej 10 zł ka�da. 

Obecnie Impexmetal S.A. posiada 5.066.540 akcji stanowi�cych 90,47%. kapitału zakładowego i 
głosów w ogólnej liczbie głosów na WZ ZM Silesia S.A. 
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OSTRANA Int. HmbH 

W dniu 19 marca 2008 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ostrana Int. HmbH 
zaakceptowało transakcj� nabycia 3,62% udziałów spółki Ostrana Int. HmbH przez Impexmetal S.A. 

Ponadto w dniu 16 kwietnia 2008 roku  została zawarta umowa pomi�dzy Inter – Vis Sp. z o.o. a 
Impexmetal S.A., zgodnie z któr� Impexmetal nabył od Inter – Vis Sp. z o.o. udziały stanowi�ce 
25,02% kapitału zakładowego spółki Ostrana Int. HmbH. Udziały zostały nabyte za ł�czna kwot� 
600,0 tys. zł. Transakcja uzyskała akceptacj� Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
Ostrana Int. HmbH w dniu 5 maja 2008 roku.  

W wyniku dokonania powy�szej transakcji udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym i głosach na 
ZW Ostrana Int. HmbH wynosi 100%, z czego 28,64% bezpo�rednio a 71,36%% przez spółk� zale�n� 
FLT Metall HmbH. 

W dniu 28 maja 2008 roku została zawarta umowa, pomi�dzy Impexmetal S.A. a spółk� zale�n� FLT 
Metall HmbH z siedzib� w Dusseldorfie, zgodnie z któr� Impexmetal zbył na rzecz FLT Metall HmbH 
udziały stanowi�ce 28,64% kapitału zakładowego spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. Udziały 
zostały zbyte za ł�czna kwot� 620,0 tys. zł. 

Przeprowadzenie tej transakcji nie spowodowało zmian w udziale Grupy Kapitałowej Impexmetal w 
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na ZW Ostrana Internationale Sp. z o. o. i wynosi nadal 
100%. Obecnie jedynym udziałowcem spółki Ostrana Internationale Sp. z o. o. jest FLT Metall HmbH -  
spółka w 100% zale�na od Impexmetal S.A.  

 
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY „MED – ALKO” SP. Z O.O 
 
W dniu 30 maja 2008 roku Aluminium Konin-Impexmetal S.A. zawarła umow� sprzeda�y wszystkich 
posiadanych udziałów w spółce Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy „Med.-Alko” Sp. z o.o. z 
siedzib� w Koninie, tj. 328 udziałów o warto�ci nominalnej 1.000 zł ka�dy, stanowi�cych 50% kapitału 
zakładowego zbywanej spółki. 
Udziały zostały sprzedane za ł�czn� kwot� 800,0 tys. zł. 
Nabywc� udziałów jest Spółka KWB „Konin” w Kleczewie S.A.  
Zakład Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy "MED-ALKO" Sp. z. o. o. w Koninie �wiadczy usługi 
medyczne w powiecie koni�skim w zakresie medycyny pracy, podstawowej opieki zdrowotnej, 
specjalistyki ambulatoryjnej, szpitalnego oddziału Chirurgii Jednego Dnia, rehabilitacji i odnowy 
biologicznej. 
 

9. POZOSTAŁE ISTOTNE WYDARZENIA 
 

EMISJA OBLIGACJI BORYSZEW SA 

W dniu 19 stycznia 2007 roku Boryszew S.A. wykupił obligacje dyskontowe w ilo�ci 112 sztuk o 
warto�ci nominalnej 100 000,00 PLN w kwocie 11 200 000,000 PLN wyemitowanych w BRE Banku 
S.A. dnia 25 stycznia 2006 roku. 

W dniu 19 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. nabył 620 sztuk obligacji kuponowych w ramach 
dokonanej przez Boryszew S.A. emisji 1 120 sztuk obligacji kuponowych o nominale 10 000 zł ka�da z 
terminem wykupu 19 stycznia 2009 roku i oprocentowaniu WIBOR 3M + 1%.  Warto�� obj�tych przez 
Impexmetal S.A. obligacji wynosiła 6 200 000,00 zł.  W dniu 15 czerwca 2007 roku Impexmetal S.A. 
odsprzedał 620 sztuk wy�ej wymienionych obligacji na rzecz Banku BPH S.A.  

W dniu 16 marca 2007 roku Boryszew S.A. odkupił od Impexmetal S.A.  200 sztuk obligacji 
kuponowych serii B o nominale 10 000,00 PLN ka�da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 
26 wrze�nia 2006 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonych przez Bank Pekao S.A. o 
ł�cznej warto�ci 2 000 000,00 PLN celem ich umorzenia. 

W dniu 1 czerwca 2007 roku Boryszew S.A. wykupił w ilo�ci 42 sztuk obligacji trzyletnich o warto�ci 
nominalnej 100 000,00 PLN ka�da w celu ich umorzenia. 



BORYSZEW SA: Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy w 2007 roku 

 26 

W dniu 11 wrze�nia 2007 roku Boryszew S.A. wykupił od Banku BPH S.A. własne trzyletnie obligacje 
kuponowe, wyemitowane przez Boryszew S.A. dnia 20 grudnia 2006 roku o warto�ci nominalnej 
10 000,00 PLN ka�da w ilo�ci 598 sztuk. Obligacje zostały nabyte za ł�czn� kwot� 5 993 646,36 PLN. 

W dniu 27 wrze�nia 2007 roku, na podstawie zło�onych Bankowi BPH S.A. zlece� emisji, dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich, o których była mowa w raporcie bie��cym 
72/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku.  
Nowa transza obligacji dwuletnich:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
598 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 5.980.000 zł.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 1% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  
W dniu 18 listopada 2007 roku Boryszew S.A. dokonał wykupu wyemitowanych za po�rednictwem 
BRE Banku S.A. 340 sztuk obligacji kuponowych wyemitowanych w dniu 16 lutego 2005 roku o 
warto�ci nominalnej 3 400 000,00 PLN oraz 3 190 sztuk obligacji kuponowych wyemitowanych 16 
listopada 2004 roku o warto�ci nominalnej 31 900 000,00 PLN. 
W dniu 6 grudnia 2007 roku, na podstawie zło�onych Bankowi PEKAO S.A. (przed poł�czeniem 
PEKAO S.A. z BPH S.A. – zlecenia emisji składane były Bankowi BPH S.A.) zlece� emisji, dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich.  

Nowa transza obligacji dwuletnich:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
2.000 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 20.000.000 zł. 
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  

W dniu 6 grudnia 2007 roku Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła 2.000 obligacji dwuletnich,              
o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 6 grudnia 2007 roku              
w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte 
po cenie nominalnej za ł�czn� kwot� 20.000.000 zł. Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 
3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 30.11.2009 roku.  

W dniu 27 grudnia 2007 roku, na podstawie zło�onych Bankowi PEKAO S.A. zlece� emisji, dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich. 
Nowa transza obligacji dwuletnich:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
80 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 800.000 zł.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  

W dniu 27 grudnia 2007 roku Elana PET Sp. z o.o. nabyła 80 obligacji dwuletnich, o nominale 
10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 27 grudnia 2007 roku w ramach 
programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. 
Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za ł�czn� kwot� 800.000 zł.  
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 30.11.2009 roku. 
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W dniu 28 marca 2008 roku, na podstawie zło�onych Bankowi PEKAO S.A. zlece� emisji, dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji zerokuponowych w ramach programu emisji, o którym była 
mowa w raporcie bie��cym 72/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku.  
Nowa transza obligacji zerokuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje zerokuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji: 
1 260 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 12.600.000 zł.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN, cena emisyjna wynosi 9.937,96 PLN  
4) Warunki wykupu obligacji:  
Obligacje miały zosta� wykupione w dniu 30 kwietnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 1M + mar�a 0,9%.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 35,6  
mln zł. 
 
W dniu 28 marca 2008 roku, jednostka zale�na Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła, w drodze 
zlecenia nabycia obligacji 1.260 obligacji zerokuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka�da, 
wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 28 marca 2008 roku w ramach programu emisji obligacji 
prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł�czn� kwot� 
12 521 829,60 zł.  
Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków finansowych jednostki zale�nej.  
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 1M + 0,9%.  
Termin wykupu obligacji: 30 kwietnia 2008 roku. 

W dniu 28 kwietnia 2008 roku, na podstawie zło�onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji, 
dokonana została emisja kolejnej transzy obligacji dwuletnich. 
Nowa transza obligacji dwuletnich:  
1) Cel emisji: 
Konwersja zobowi�za�. 
2) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
3) Wielko�� emisji:  
3.500 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 35.000.000 PLN.  
4) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  
6) Zapłata z tytułu emisji obligacji nast�piła przez potr�cenie zobowi�zania wobec jednostki zale�nej 
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. w kwocie 35.000.000 PLN, dotycz�cego sprzeda�y udziałów NPA 
Skawina Sp. z o.o. na podstawie Umowy sprzeda�y udziałów z dnia 30 pa�dziernika 2007 roku. 
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 58  
mln PLN. 
 
W dniu 28 kwietnia 2008 roku Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła 3.500 obligacji kuponowych 
o nominale 10.000,00 zł ka�da, na podstawie zlecenia nabycia obligacji, wyemitowanych przez 
Boryszew S.A. w dniu 28 kwietnia 2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez 
Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po cenie nominalnej za ł�czn� kwot� 35.000.000,00 zł. 
Nabycie obligacji nast�piło w celu konwersji zobowi�za� wobec jednostki zale�nej. Stawka 
oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 31 grudnia 2008 roku. 

W dniu 30 kwietnia 2008 roku, na podstawie zło�onych Bankowi PEKAO S.A. zlece� emisji, dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych, o których była mowa w raporcie bie��cym 
72/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku. Emisja ta zast�puje emisj� obligacji z dnia 28 marca 2008 
roku. 
Nowa transza obligacji kuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
1 260 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 12.600.000 zł.  
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3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej. 
4) Warunki wykupu obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 0,9%.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 70,6 
mln zł. 
 
W dniu 30 kwietnia 2008 roku Aluminium Konin – Impexmetal S.A. nabyła, w drodze zlecenia nabycia 
obligacji, 1.260 obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez 
Boryszew S.A. w dniu 30 kwietnia 2008 roku w ramach programu emisji obligacji prowadzonego przez 
Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł�czn� kwot� 12.600.000 zł. 
Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków finansowych jednostki zale�nej. Stawka 
oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 31 grudnia 2008 roku. 

W dniu 28 maja 2008 roku, na podstawie zło�onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych. 
Nowa transza obligacji kuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
500 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 5.000.000 PLN.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  
 
W dniu 28 maja 2008 roku, Impexmetal S.A. jednostka zale�na od Boryszew S.A., nabyła zgodnie                         
z Propozycj� Nabycia Obligacji, 500 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 10.000,00 zł ka�da, 
wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 28 maja 2008 roku w ramach programu emisji obligacji 
prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za ł�czn� kwot� 
5.000.000 zł. 
Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków finansowych jednostki zale�nej. 
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008 
roku.  

W dniu 30 maja 2008 roku, na podstawie zło�onego Bankowi PEKAO S.A. zlecenia emisji , dokonana 
została emisja kolejnej transzy obligacji kuponowych. 
Nowa transza obligacji kuponowych:  
1) Rodzaj emitowanych obligacji:  
Obligacje kuponowe emitowane w formie zdematerializowanej, na okaziciela.  
2) Wielko�� emisji:  
700 sztuk obligacji o ł�cznej warto�ci nominalnej 7.000.000 PLN.  
3) Warto�� nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia:  
Warto�� nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej.  
4) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:  
Obligacje zostan� wykupione w dniu 28 sierpnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a 0,9% b�dzie ustalane osobno dla ka�dego kwartalnego okresu odsetkowego.  
Ł�czna warto�� emisji obligacji wyemitowanych w ramach ww. programu wynosi obecnie 135 mln 
PLN. 

W dniu 30 maja 2008 roku, Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jednostka zale�na od Boryszew S.A. 
nabyła zgodnie z Propozycj� Nabycia Obligacji, 700 sztuk obligacji kuponowych, o nominale 
10.000,00 zł ka�da, wyemitowanych przez Boryszew S.A. w dniu 30 maja 2008 roku w ramach 
programu emisji obligacji prowadzonego przez Bank PEKAO S.A. Obligacje zostały nabyte po Cenie 
Emisyjnej za ł�czn� kwot� 7.000.000 zł. 
Nabycie obligacji nast�piło w celu lokowania wolnych �rodków finansowych jednostki zale�nej. 
Stawka oprocentowania obligacji wynosi Wibor 3M + 0,9%. Termin wykupu obligacji: 28 sierpnia 2008 
roku.  
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ZPCH W BORYSZEW SA 

W dniu 21 wrze�nia 2007 roku Pa�stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrócił 
spółce zale�nej Boryszew ERG S.A. kwot� 3 729 tys. zł. Kwota ta została w 2005 roku wpłacona 
przez Boryszew S.A. na konto PFRON w zwi�zku z utrat� statusu Zakładu Pracy Chronionej. 

W dniu 24 wrze�nia 2007roku Spółka Boryszew ERG otrzymała decyzj� Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej stwierdzaj�c� niewa�no�� decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 wrze�nia 2005 
roku w sprawie przyznania Boryszew S.A. statusu zakładu pracy chronionej oraz decyzji Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zmiany decyzji przyznaj�cej status ZPCHr.  

Zarz�d Boryszew S.A. wyst�pił do Ministra Pracy i Polityki Społecznej z wnioskiem o ponowne 
rozpatrzenie sprawy. 

Decyzje Ministra Pracy i Polityki Społecznej przyznaj�ce status ZPCHr s� oparte na tej samej 
podstawie prawnej i przy analogicznym stanie prawnym jak wcze�niejsze decyzje Ministra 
stwierdzaj�ce niewa�no�� decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2005 roku i z dnia                   
7 czerwca 2005 roku. W procedurze s�dowej Wojewódzki S�d Administracyjny w Warszawie uchylił 
zaskar�one decyzje, a Naczelny S�d Administracyjny oddalił skarg� kasacyjn� Ministra.  

Uwzgl�dniaj�c powy�sze Zarz�d spółki Boryszew ERG, na któr� przeszedł status ZPCHr, w zwi�zku   
z wniesieniem aportem Oddziału Boryszew do nowo zało�onej spółki Boryszew ERG S.A.  zakłada,  i� 
w tym przypadku decyzje Ministra nie b�d� decyzjami ostatecznymi, a Boryszew ERG zachowa status 
ZPCHr. 

W dniu 3 stycznia 2008 roku Zarz�d Boryszew S.A. otrzymał informacj� od Zarz�du Boryszew ERG 
S.A., �e Spółka otrzymała decyzj� Ministra Pracy i Polityki Społecznej oddalaj�c� wniosek o ponowne 
rozpatrzenie sprawy i utrzymuj�c� w mocy zaskar�on� decyzj� Ministra Pracy i Polityki Społecznej               
z dnia 13 wrze�nia 2007 roku, stwierdzaj�c� niewa�no�� decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia                
30 wrze�nia 2005 roku w sprawie przyznania Boryszew S.A. statusu zakładu pracy chronionej oraz 
decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 marca 2006 roku w sprawie zmiany decyzji przyznaj�cej 
status.  

Organ odwoławczy nie rozpatrzył merytorycznych zarzutów �rodka odwoławczego, ograniczaj�c si� 
jedynie do kwestii proceduralnych.  

Zarz�d Boryszew ERG S.A. w cało�ci zakwestionował argumenty zawarte w uzasadnieniu wydanej 
decyzji. Skarga na przedmiotow� decyzj� została zło�ona do Wojewódzkiego S�du Administracyjnego 
w Warszawie w dniu 10 stycznia 2008 roku wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. 

 

UMOWA POTR�CENIA WIERZYTELNO�CI POMI�DZY IMPEXMETAL S.A. I HUTMEN S.A. 

W zwi�zku z zamiarem udziału Impexmetal S.A. w procesie podwy�szania kapitału zakładowego  
Spółki Hutmen S.A., Zarz�d Impexmetal S.A.  w dniu 16 stycznia 2007 roku zawarł ze spółk� zale�n� 
Hutmen S.A., umow� potr�cenia wzajemnych wierzytelno�ci. Na zasadzie art. 14 § 4 zd. 2 Kodeksu 
spółek handlowych Strony postanowiły, i� opłacenie 8.344.414 akcji serii D Hutmen S.A. przez 
Impexmetal S.A. nast�pi w drodze umownego potr�cenia niespłaconych, bezspornych i wymagalnych 
wierzytelno�ci Impexmetal S.A. w stosunku do Hutmen S.A., z tytułu udzielonych po�yczek i dostaw 
produktów, w ł�cznej kwocie 83.444.140 zł, z wierzytelno�ci� Hutmen S.A. w stosunku do Impexmetal 
S.A. z tytułu wkładu na 8.344.414 akcji serii D w kwocie 83.444.140 zł.  

 

UMOWY ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A. NA DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Spółka zale�na Aluminium Konin – Impexmetal S.A. podpisała umowy na dostaw� i przesył energii 
elektrycznej dla spółki na 2007 roku z Elektrowni� Połaniec S.A. oraz PSE-ELEKTRA S.A. Ł�czna 
warto�� zawartych umów wynosi około 122 mln zł. Umowy zabezpieczaj� potrzeby energetyczne 
Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na 2007 rok w około 75%. 

 

HUTMEN S.A. 

W dniu 10 stycznia 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Hutmen 
S.A.  
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W dniu 22 stycznia 2007 roku rozpocz�ły si� zapisy podstawowe i dodatkowe na akcje serii D.  
Przydział akcji nast�pił w dniu 12 lutego 2007 roku. Obj�te zostały wszystkie wyemitowane akcje  serii 
D.   
Na sesjach giełdowych w dniach 16 – 23 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. sprzedał ł�cznie 
296.000 akcji Hutmen S.A. równocze�nie nabywaj�c ł�cznie 148.000 praw poboru do akcji serii D 
Hutmen S.A.  

W dniu 26 stycznia 2007 roku Impexmetal S.A. zło�ył zapis na 11.041.828 akcji serii D Hutmen S.A. w 
transzy zapisów podstawowych i 500.000 akcji w ramach zapisów dodatkowych. W wyniku 
dokonanego przez Hutmen S.A. w dniu 12 lutego 2007 roku przydziału akcji, Impexmetal S.A. obj�ł 
ł�cznie 11.043.198 akcji, z czego 11.041.828 akcji w ramach zapisów podstawowych i 1.370 akcji w 
ramach zapisów dodatkowych.  

W wyniku postanowienia S�du Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy 
KRS, z dnia 19 marca 2007 roku, w sprawie rejestracji zmiany kapitału zakładowego spółki Hutmen 
S.A., Boryszew S.A. stał si� po�rednio poprzez spółk� zale�n� Impexmetal S.A. wła�cicielem 
15.695.196 sztuk akcji Hutmen S.A., co stanowi 61,32% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i 
uprawnia do 15.695.196 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 61,32% ogólnej liczby głosów. 

W zawi�zku z zako�czeniem procesu podwy�szania kapitału zakładowego Hutmen S.A z kwoty 
85.320.900 złotych do kwoty 255.962.700 złotych, w drodze emisji 17.064.180 akcji zwykłych na 
okaziciela serii D, Zarz�d Giełdy Papierów Warto�ciowych w Warszawie S.A. podj�ł Uchwał� w 
sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 17.064.180 akcji 
zwykłych na okaziciela serii D spółki HUTMEN S.A., z dniem 5 kwietnia 2007 roku. 

 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE DOTYCZ�CE DZIAŁALNO�CI PRODUKCYJNEJ HUTMEN S.A. 

W dniu 16 stycznia 2007 roku spółka zale�na Hutmen S.A. otrzymała dwie decyzje administracyjne, 
istotne z punktu widzenia prowadzonej działalno�ci produkcyjnej: 

� decyzj� Wojewody Dolno�l�skiego nr PZ 56/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku - pozwolenie 
zintegrowane, zezwalaj�ce Hutmen S.A. na prowadzenie instalacji do wtórnego wytopu metali 
nie�elaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania lub przetwarzania metali z odzysku, o 
zdolno�ci produkcyjnej powy�ej 20 ton wytopu na dob� oraz do produkcji metali nie�elaznych 
z produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych. Pozwolenie jest wa�ne do 31 
grudnia 2016 roku, 

� decyzj� Wojewody Dolno�l�skiego SR.IV.66620/74/MS/06/07 z 9 stycznia 2007 roku, 
zezwalaj�ca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych ni� niebezpieczne w 
zakresie w niej przewidzianym. Decyzja jest wa�na do 5 stycznia 2017 roku. 

 

POWOŁANIE ZESPOŁU DS. UTWORZENIA DYWIZJI CYNKOWO – OŁOWIOWEJ 

W 2007 roku zostały podj�te  działania zmierzaj�ce do utworzenia Dywizji Cynkowo-Ołowiowej. Maj�c 
na celu dalsze zwi�kszanie efektywno�ci funkcjonowania podmiotów w ramach grupy metalowej, 
Zarz�d Boryszew S.A. w dniu 13 lutego 2007 roku podj�ł uchwał� w sprawie powołania Zespołu ds. 
Utworzenia Dywizji Cynkowo – Ołowiowej. Celem Zespołu jest podj�cie działa� organizacyjno – 
prawnych zmierzaj�cych do utworzenia i efektywnego funkcjonowania Dywizji Cynkowo – Ołowiowej, 
w ramach której funkcjonowa� b�d� nast�puj�ce podmioty: 

− ZM Silesia SA , 
− Boryszew SA Oddział Oława, 
− Baterpol Sp. z o.o. 

Wy�ej wymieniona koncepcja ma na celu uzyskanie efektów synergii w postaci obni�enia kosztów 
zarz�dzania, poprawy płynno�ci finansowej, efektywniejszej alokacji �rodków pieni��nych oraz 
obni�enia kosztów zaopatrzenia. 

W dniu 30 sierpnia 2007 roku Boryszew S.A. nabył od Zakładów Tworzyw i Farb w Złotym Stoku               
Sp.  z o.o. Wydział Produkcji Minii Ołowianej, który został przyporz�dkowany Oddziałowi Huta Oława                
w Oławie. 

W dniu 30 listopada 2007 roku Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal z siedzib� w 
Katowicach nabyły od Boryszew S.A. organizacyjnie i finansowo wyodr�bnion�, zorganizowan� cz��� 
przedsi�biorstwa Boryszew S.A. pod nazw� Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Huta Oława w Oławie. 
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TRANSAKCJE NA KONTRAKTACH TERMINOWYCH HMN SZOPIENICE 

W dniu 14 kwietnia 2007 roku Zarz�d HMN „Szopienice” S.A. poinformował, i� na dzie� 13 kwietnia 
2007 roku, Spółka posiadała otwarte kontrakty terminowe w zakresie sprzeda�y miedzi i cynku 
zawarte w styczniu i lutym bie��cego roku. Transakcje dotyczyły sprzeda�y 6.600 ton miedzi oraz 
2.150 ton cynku i zapadaj� w okresie IV-VII 2007 roku. Kontrakty zostały zawarte poza 
obowi�zuj�cymi w HMN „Szopienice” S.A. procedurami zawierania transakcji zabezpieczaj�cych. 
Wszystkie kontrakty sprzeda�y Cu i Zn, które nie spełniały warunków okre�lonych w polityce 
zabezpiecze� HMN „Szopienice” S.A. zostały definitywnie zamkni�te. Strata na działalno�ci 
finansowej jaka została zrealizowana w wyniku zamkni�cia przedmiotowych kontraktów wyniosła 50,1 
mln zł. 

Spółka rozpoznała ponadto transakcje o tym samym charakterze, w�ród ju� wcze�niej zrealizowanych 
transakcji terminowych, które przyniosły strat� w kwocie 5,1 mln zł. St�d ł�czna strata na tych 
transakcjach na dzie� 30.06.2007 wyniosła 55,4 mln zł – w tym: strata na transakcjach 
zrealizowanych wyniosła 53,2 mln zł a wycena transakcji zrealizowanych w lipcu 2,2 mln zł. 

Obecnie znana jest ju� ostateczna kwota straty z tytułu zrealizowania si� powy�szych transakcji, która 
wynosi na koniec lipca 55,5 mln zł. 

 

PRZYST�PIENIE ALUMINIUM KONIN-IMPEXMETAL S.A. DO PRZETARGU NA ZAKUP HUTY 
ALUMINIJ-MOSTAR 

W dniu 24 kwietnia 2007 roku Aluminium Konin-Impexmetal S.A. w ramach konsorcjum z litewsk� 
grup� bankow� przyst�piła do przetargu na zakup 88% akcji prywatyzowanej huty aluminium w Bo�ni 
Aluminij-Mostar o zdolno�ci produkcyjnej 120 tys. ton aluminium rocznie. Oferta konsorcjum, którego 
uczestnikiem była Aluminium Konin-Impexmetal S.A nie została zakwalifikowana do kolejnego etapu 
przetargu. 

 

SPÓR ZBIOROWY I ZMIANY W ZARZ�DZIE ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL 

W dniu 26 czerwca 2006 roku Zarz�d Spółki zale�nej Aluminium Konin – Impexmetal S.A. zawiadomił,  
�e działaj�ce w Spółce Zwi�zki Zawodowe wszcz�ły z dniem 22 czerwca 2007 roku spór zbiorowy z 
Zarz�dem Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  

Powodem wej�cia w spór zbiorowy jest m.in. nie uzgodnienie przez strony stanowisk w sprawie 
podwy�ek wynagrodze� dla pracowników Spółki w trakcie trwaj�cych od maja br. negocjacji.  

Składane przez Zarz�d Aluminium Konin – Impexmetal S.A. propozycje podwy�ek nie zostały 
zaakceptowane przez Zwi�zki Zawodowe. 

W dniu 19 lipca 2007 roku Członkowie Zarz�du Aluminium Konin – Impexmetal S.A. zło�yli na r�ce 
Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Spółki rezygnacje z pełnionych funkcji. 

W dniu 20 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza podj�ła uchwał�, moc� której powołała na stanowisko 
Członka Zarz�du Aluminium Konin – Impexmetal S.A. Pana Jerzego Popławskiego powierzaj�c mu 
jednocze�nie pełnienie obowi�zków Prezesa Zarz�du Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 

W dniu 20 sierpnia 2007 roku Spółka otrzymała od Zarz�du Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 
zawiadomienie, i� w dniu 20 sierpnia 2007 roku o godzinie 6.00 rozpocz�ł si� strajk zorganizowany 
przez działaj�ce w Spółce zwi�zki zawodowe. 

W dniu 28 sierpnia 2007roku Zarz�d spółki zale�nej Aluminium Konin – Impexmetal S.A. oraz 
działaj�ce w Spółce Zwi�zki Zawodowe zawarły porozumienie w sprawie zako�czenia strajku oraz 
sporu zbiorowego. Strony wspólnie zobowi�zały si� do jak najszybszego przywrócenia w Spółce 
normalnej produkcji oraz do nadrobienia spowodowanych strajkiem zaległo�ci w sprzeda�y wyrobów 
AK – I S.A. W porozumieniu strony ustaliły wzrost wynagrodze� pracowników od dnia 1 wrze�nia 2007 
roku z podziałem na cz��� stał� oraz cz��� motywacyjn�. Strony porozumiały si� tak�e w sprawie 
ustalenia nowych zasad motywowania pracowników. 

Oszacowane na koniec III kwartału 2007 roku straty w działalno�ci operacyjnej wynosiły około 800 tys. 
PLN i dotyczyły głównie: 
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− kosztów zakupu i przetopu g�sek aluminiowych, spowodowanych nie wyprodukowaniem metalu 
elektrolitycznego 

− rozliczenia na rynku bilansuj�cym zakontraktowanej, a niewykorzystanej energii elektrycznej. 

W zwi�zku z odbytym strajkiem istnieje pewne ryzyko nało�enia na spółk� kar stanowi�cych 
rekompensat� za poniesione straty ze strony kontrahentów AKI. Z uwagi na fakt i� wysoko�� tych kar 
nie jest okre�lona w zawartych kontraktach, spółka nie potrafi precyzyjnie oszacowa� 
potencjalnych skutków finansowych. Do chwili obecnej spółka obci��ona została not� wystawion� 
przez znacz�cego klienta, której warto�� wynosi 1,9 mln zł. PLN. W pi�mie doł�czonym do noty 
kontrahent zastrzegł i� przedstawiona kwota roszczenia mo�e nie wyczerpywa� poniesionych strat, a 
pełne skutki finansowe, jakie mog� by� przedmiotem dochodzenia od AKI przedstawione zostan� do 
20 grudnia 2007 roku. Zgłoszona kwota roszczenia b�dzie przedmiotem negocjacji, a Zarz�d spółki 
doło�y wszelkich stara� aby ewentualne skutki były jak najmniejsze. W ocenie Zarz�du, ryzyko 
dochodzenia odszkodowa� przez innych odbiorców i dostawców spółki jest znikome. 

W dniu 26 listopada 2007 roku Rada Nadzorcza Aluminium Konin – Impexmetal S.A. podj�ła uchwał�, 
moc� której powołała Pana Bogusława Peczel� na stanowisko Prezesa Zarz�du – Dyrektora 
Naczelnego  Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  
Pan Jerzy Popławski pełni�cy dotychczas obowi�zki Prezesa Zarz�du został powołany na stanowisko 
Członka Zarz�du – Dyrektora Finansowego Spółki. 
 

SPÓR ZBIOROWY W ODDZIALE ELANA 

Działaj�ce w Oddziale Elana Zwi�zki Zawodowe wszcz�ły z dniem 1 lipca 2007 roku spór zbiorowy, 
podaj�c jako przyczyn� ��dania podwy�ek płac. W  ramach post�powania mediacyjnego pomi�dzy 
KM NSZZ „SOLIDARNO�	” , MZZ Pracowników Systemów Zmianowych  Ruchu Ci�głego a Dyrekcj� 
BORYSZEW S.A. Oddział Elana w Toruniu w dniach 27.07.2007r., 17.08.2007r. i 27.08.2007r. 
prowadzone były rozmowy. Strony nie uzgodniły wspólnego stanowiska. 

W dniu 27.08.2007 roku strony sporu zbiorowego podpisały protokół rozbie�no�ci, w którym stwierdza 
si� m.in.: 

Stanowisko strony zwi	zkowej – Zwi�zki Zawodowe podtrzymuj� swoje stanowisko w sprawie 
podwy�ek dla wszystkich pracowników Boryszew SA Oddział Elana. Wol� Zwi�zków były negocjacje 
dotycz�ce kwoty i terminu podwy�ki. Kwota 500 zł była wyj�ciow� przy wszczynaniu sporu 
zbiorowego. Zwi�zki Zawodowe miały nadziej� otrzyma� od Dyrekcji propozycj� podwy�ek dla całej 
załogi. Dyrekcja Oddziału Elana odmówiła podwy�ek dla wszystkich pracowników i nie podj�ła 
negocjacji ze Zwi�zkami Zawodowymi.  

Stanowisko Pracodawcy – Ze wzgl�du na trudn� i niestabiln� sytuacj� finansow� Oddziału Elana 
nie jest mo�liwe wprowadzenie podwy�ek wynagrodze� na zasadach okre�lonych przez Zwi�zki 
Zawodowe do ko�ca roku 2007. Okre�lenie spójnej polityki płacowej (w tym podwy�ek) uzale�nione 
jest od zatwierdzenia przez Zarz�d Boryszew SA aktualnie opracowywanej strategii rozwoju Oddziału. 
Pracodawca deklaruje kontynuacj� procesu przyznawania podwy�ek obejmuj�cych niezb�dne grupy 
zawodowe, na wniosek Kierowników, realizowanego od kwietnia 2007 r. Pracodawca zaznacza 
jednocze�nie, �e jakakolwiek forma strajku przyczyni si� do pogorszenia sytuacji ekonomicznej firmy i 
konieczno�ci redukcji zatrudnienia. 

W protokole rozbie�no�ci strona zwi�zkowa stwierdza równie�, �e w obliczu braku porozumienia, 
podejmie działania przewidziane Ustaw� o rozwi�zywaniu sporów zbiorowych.  

Nast�pnie Zwi�zki Zawodowe wydały komunikat, w którym ogłaszaj� akcj� protestacyjn� w postaci 
strajku włoskiego (wykonywanie powierzonych obowi�zków zgodnie z drobiazgowym przestrzeganiem 
instrukcji i przepisów prawa). Stwierdzaj� te�, �e tolerowanie przez nadzór pracy wykonywanej 
niezgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami b�dzie zgłaszane przez Zwi�zki Zawodowe Zakładowej 
Społecznej Inspekcji Pracy, a w przypadkach ra��cych narusze� – Pa�stwowej Inspekcji Pracy. 

Dyrekcja Oddziału Elana wprowadziła podwy�ki wynagrodze� dla wi�kszo�ci pracowników 
zatrudnionych w wydziałach produkcyjnych. Zwi�zkowcy chc� jednak, aby podwy�ki dotyczyły 
wszystkich pracowników. Na to nie zgadza si� dyrekcja. Dwa z trzech zwi�zków zawodowych                     
w Oddziale Elana nadal podtrzymuj� spór zbiorowy. Pogotowie strajkowe jest zawieszone. 
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SPÓR ZBIOROWY W HUTMEN S.A. 
 

W dniu 24 kwietnia 2008 roku do zarz�du spółki zale�nej Hutmen S.A. wpłyn�ło pismo od działaj�cych 
w tej spółce zwi�zków zawodowych o wszcz�ciu sporu zbiorowego. 
�dania zwi�zków zawodowych, 
b�d�cych istot� sporu zbiorowego, dotycz� głównie wielko�ci odpraw i zakresu działa� osłonowych.   

 

SPLIT AKCJI IMPEXMETAL 

W dniu 6 wrze�nia 2007 roku nast�pił split akcji Impexmetal SA w stosunku 1:25. Split nast�pił w 
wyniku podziału 8.540.475 akcji Impexmetal o warto�ci nominalnej 10 zł na 213.511.875 akcji spółki o 
warto�ci nominalnej 0,40 zł. 

 

EMISJA OBLIGACJI PRZEZ SPÓŁK� ZALE�N� 

W dniu 14 listopada 2007 roku Impexmetal S.A. dokonał, na podstawie umowy emisyjnej z dnia 
25.01.2006 roku zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki SA, emisji 1.200 obligacji kuponowych o 
ł�cznej warto�ci 12,0 mln zł.  

Emitowane obligacje w cało�ci obj�ła spółka zale�na Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 

Płatno�� za obligacje została dokonana gotówk� w dniu 14 listopada 2007 roku. 

Warto�� nominalna jednej obligacji wynosi 10.000 zł i równa jest cenie emisyjnej. 

Obligacje zostan� wykupione w terminie do 31 grudnia 2008 roku. Oprocentowanie obligacji wg stawki 
WIBOR 3M + mar�a b�dzie wypłacane w okresach kwartalnych. Pierwszy termin wypłaty 
oprocentowania ustalony został na 31 grudnia 2007 roku. 

Wyemitowane obligacje nie s� zabezpieczone. 

 

PRZYMUSOWY WYKUP AKCJI ALUMINIUM KONIN – IMPEXMETAL S.A. NALE��CYCH DO 
AKCJONARIUSZY MNIEJSZO�CIOWYCH  

 

W dniu 8 pa�dziernika 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aluminium Konin – Impexmetal 
S.A. podj�ło uchwał� w sprawie przymusowego wykupu przez akcjonariusza wi�kszo�ciowego tj. 
Impexmetal S.A. akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszo�ciowych. Przedmiotem wykupu było 
41.928 akcji na okaziciela serii A, stanowi�cych 0,61% kapitału zakładowego Aluminium Konin – 
Impexmetal S.A.  

Zgodnie z wycen� biegłego rewidenta dokonan� przez KZWS Audyt S.A. cena przymusowego 
wykupu jednej akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. została ustalona na 58,91 zł. 

Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji zostało opublikowane w Monitorze S�dowym                                  
i Gospodarczym nr 221/2007 z dnia 14 listopada 2007 roku, poz.14198. 

W dniu 14 listopada 2007 roku, Impexmetal S.A. przekazał na rachunek Spółki Aluminium Konin – 
Impexmetal S.A. kwot� 2.469.978,48 zł tytułem zapłaty za 41.928 akcji Aluminium Konin – Impexmetal 
S.A. podlegaj�cych przymusowemu wykupowi. 

W dniu 9 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie                             
o przeniesieniu własno�ci 15.657 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A.                   
w dniu 2 stycznia 2008 roku. 

W dniu 18 stycznia 2008 roku Spółka otrzymała od Domu Maklerskiego Penetrator potwierdzenie                           
o przeniesieniu własno�ci 26.271 akcji Aluminium Konin – Impexmetal S.A. na Impexmetal S.A.                      
w dniu 10 stycznia 2008 roku. 

Zgodnie z powy�szym od dnia 10 stycznia 2008 roku udział Impexmetal S.A. w kapitale zakładowym                       
i głosach w ogólnej liczbie głosów na WZ  Aluminium Konin – Impexmetal S.A. wynosi 100%. 
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USTANOWIENIE HIPOTEKI NA NIERUCHOMO�CIACH SPÓŁKI ZALE�NEJ 

W dniu 10 pa�dziernika 2007 roku S�d Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksi�g 
Wieczystych w Czechowicach – Dziedzicach dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej do kwoty 32 mln zł na 
nieruchomo�ciach Walcowni Metali Dziedzice S.A. obj�tych ksi�g� wieczyst� nr 26094B, poło�onych 
w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 1, o powierzchni 20 ha oraz hipoteki kaucyjnej do 
kwoty 8 mln zł na nieruchomo�ciach Spółki WM Dziedzice S.A. obj�tych ksi�g� wieczyst� nr 3480Cz, 
poło�onych  w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Hutniczej 13, o powierzchni 5,5 ha. Hipoteki 
ustanowiono na rzecz Banku BPH S.A. z siedzib� w Krakowie, w celu zabezpieczenia udzielonego w 
dniu 18 kwietnia 2007 roku Walcowni Metali Dziedzice S.A. kredytu w formie wielocelowej linii 
kredytowej w wysoko�ci 40 mln zł, który równie� został por�czony przez Hutmen S.A.  
 
PODWY�SZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ZM SILESIA S.A. 

W dniu 26 pa�dziernika Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Silesia S.A. podj�ło uchwał� o 
podwy�szeniu kapitału zakładowego ZM Silesia S.A. o kwot� 20.000.000 zł w drodze emisji 2.000.000 
akcji serii B o warto�ci nominalnej i emisyjnej równej 10 zł za jedn� akcj� z zachowaniem prawa 
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z powy�szym Impexmetal, korzystaj�c z 
przysługuj�cego mu prawa poboru w dniu 15 listopada 2007 roku dokonał zapisu na 1.686.911 akcji 
ZM Silesia S.A. o warto�ci nominalnej 10 zł ka�da, za ł�czn� kwot� 16.869.110 zł. 

Ponadto  w dniu 28 listopada 2007 roku Impexmetal S.A. zło�ył zapis dodatkowy na  313.089 akcji za 
kwot� 3.130.890 zł.  

ZM Silesia S.A. jest jednostk� zale�n� od Impexmetal S.A. Przed podwy�szeniem kapitał zakładowy 
ZM Silesia S.A. wynosi 36.000.000  zł i dzieli si� na 3.600.000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej 10  zł 
ka�da. Impexmetal S.A. posiada 3.066.540 akcji stanowi�cych 85,18% kapitału zakładowego i głosów 
w ogólnej liczbie głosów na WZ ZM Silesia S.A. 
Podwy�szenie kapitału nie zostało jeszcze s�downie zarejestrowane. Po zarejestrowaniu przez s�d 
podwy�szenia kapitał zakładowy spółki  ZM Silesia S.A. wynosi� b�dzie 56.000.000 zł i dzieli� si� 
b�dzie na 5.600.000 sztuk akcji o warto�ci nominalnej 10 zł ka�da. 

Udział Impexmetal S.A. w podwy�szonym kapitale zakładowym i głosach na WZ  tej spółki wynosi� 
b�dzie 90,5%.  

Obj�cie udziałów ma charakter długoterminowej inwestycji i zostało sfinansowane ze �rodków 
własnych Impexmetal S.A. 

 

WA�NIEJSZE UMOWY I KONTRAKTY HANDLOWE  

� w I kwartale 2007 roku spółka zale�na FLT& Metals Ltd. rozpocz�ła realizacj� kontraktów 
rocznych na dostawy w 2007 roku: 
− 20 tys. ton koncentratów cynku do odbiorcy bułgarskiego. Był to drugi rok współpracy w 

ramach trójstronnego trzyletniego porozumienia zawartego na okres 2006-2008 roku, 
− 5 tys. ton koncentratu ołowiu na rynek USA. 

 Szacunkowa warto�� ww. kontraktów wynosi 96,4 mln zł (35 mln USD). 

� w dniu 16 stycznia 2007 roku, Hutmen S.A. otrzymał drugostronnie podpisan� umow� z KGHM 
Polska Mied� S.A., datowan� na dzie� 12 stycznia 2007 r. Przedmiotem umowy jest sprzeda� na 
rzecz Hutmen S.A. wlewków miedzianych z odlewu ci�głego, w gatunku Cu-ETP. Ł�czna ilo�� 
wlewków b�d�cych przedmiotem umowy w okresie jej obowi�zywania wynosi 11.700 ton (+/- 
2%).Cena 1 tony wlewków jest obliczana w oparciu o �rednie notowania miedzi Grade A na LME 
powi�kszonej o premie. Umowa została zawarta na czas okre�lony od 1 stycznia 2007 r. do 31 
grudnia 2007 r. Warunki umowy nie odbiegaj� w istotny sposób od warunków typowych dla tego 
rodzaju umów. 

� w dniu 14 listopada 2007 roku spółka zale�na FLT Metall HmbH zawarła kontrakty na 
dostawy w 2008 roku do odbiorców rynku niemieckiego: 
− ołowiu produkcji Baterpol Sp. z o.o. Szacunkowa warto�� kontraktu według cen ołowiu z dnia 

zawarcia transakcji wynosi 20,0 mln zł (5,5 mln EUR), 
− pr�tów miedzianych produkcji Hutmen S.A. Szacunkowa warto�� kontraktu według cen miedzi z 

dnia zawarcia transakcji wynosi 10,2 mln zł (2,8 mln EUR), 
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� w dniu 14 listopada 2007 roku została zawarta umowa pomi�dzy Hutmen S.A. z siedzib� we 
Wrocławiu, a Mennic� Polsk� S.A. z siedzib� w Warszawie, z udziałem Walcowni Metali 
Dziedzice S.A. z siedzib� w Czechowicach – Dziedzicach, podmiotu zale�nego od Hutmen S.A. 
Przedmiotem ww. umowy jest dostarczenie przez Hutmen S.A. do Mennicy Polskiej S.A. kr��ków 
monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. 
Ł�czna waga kr��ków monetarnych b�d�cych przedmiotem umowy wynosi 1.867,15 ton. 
Ł�czna warto�� kr��ków monetarnych b�d�cych przedmiotem umowy wynosi 47,6 mln zł. 
Umowa została zawarta na czas okre�lony od 15.11.2007roku do 31.12.2008 roku. 
Kara umowna została okre�lona w wysoko�ci 0,2% warto�ci opó�nionych dostaw kr��ków za 
ka�dy dzie� zwłoki, aczkolwiek ograniczonej maksymalnie do 5% ich warto�ci. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj� od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego 
typu. 

� w dniu 29 listopada 2007 roku Impexmetal S.A. Oddział Handlowy w Warszawie podpisał z 
kontrahentem zagranicznym kontrakt na dostawy, w okresie od 1.01.2008 roku do 30.03.2009 
roku, 4.500 ton ołowiu rafinowanego na rynek krajowy. Szacunkowa warto�� dostaw wg cen 
metalu z dnia zawarcia kontraktu wynosi 35,3 mln zł (14,3 mln USD). 

� w dniu 4 grudnia 2007 roku Spółka zale�na FLT & Metals Ltd. z siedzib� w Londynie podpisała 
kontrakty roczne z na dostawy do odbiorcy europejskiego, w okresie stycze� – grudzie� 2008 
roku, 20 tys. ton koncentratów cynku oraz 15 tys. ton koncentratów  ołowiu.  Ł�czna szacunkowa 
warto�� zawartych kontraktów wynosi 118,4 mln zł (48 mln USD). Ceny i warto�� realizacji b�d� 
uzale�nione od aktualnych notowa� Zn i Pb z okresu prajsowania na LME, 

� w dniu 11 grudnia 2007 roku spółka zale�na FLT Metall HmbH zawarła kontrakt na dostawy w 
roku 2008 pr�tów miedzianych produkcji Hutmen S.A. dla odbiorców niemieckich. Szacunkowa 
warto�� kontraktu według notowa� ołowiu z dnia zawarcia transakcji wynosi ok. 16,1 mln zł (4,5 
mln EUR), 

� w dniu 14 grudnia 2007 roku spółka zale�na Aluminium Konin-Impexmetal S.A. zawarła umow� na 
zakup tlenku glinu na lata 2008 – 2009 o szacunkowej warto�ci około 90,3 mln zł (36,5 mln USD). 

� w dniu 21 grudnia 2007 roku została zawarta umowa pomi�dzy Hutmen S.A. a KGHM Polska 
Mied� S.A. z siedzib� w Lubinie. Przedmiotem ww. umowy jest wykonanie i dostarczenie przez 
KGHM Polska Mied� S.A. wlewków okr�głych miedzianych. Ł�czna ilo�� wlewków okr�głych 
miedzianych b�d�cych przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 15.100 ton. Szacowana warto�� 
umowy wynosi: 311,0 mln zł. Umowa została zawarta na czas okre�lony od 01.01.2008 roku do 
31.12.2008 roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj� od warunków powszechnie 
stosowanych dla umów tego typu. 

� w dniu 21 grudnia 2007 roku została zawarta umowa pomi�dzy Hutmen S.A., a KGHM Polska 
Mied� S.A. z siedzib� w Lubinie, przedmiotem której jest wykonanie i dostarczenie przez 
KGHM Polska Mied� S.A. do Hutmen S.A. katod miedzianych. 
Ł�czna ilo�� katod b�d�cych przedmiotem niniejszej umowy wynosi: 1.200 ton. Szacunkowa 
warto�� umowy wynosi: 35,0 mln zł. 
Umowa została zawarta na czas okre�lony od 01.01.2008 roku do 31.12.2008 roku. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj� od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego 
typu. 

 

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY KREDYTOWEJ  

W dniu 3 wrze�nia 2007 roku Boryszew S.A. podpisał aneks do umowy kredytowej w formie limitu 
kredytowego wielocelowego w kwocie 208,7 mln zł zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 
roku. 

Zgodnie z zawartym aneksem wydziela si� z limitu wielocelowego limit kredytowy w wysoko�ci               
25,0 mln zł oraz przenosi si� prawa i obowi�zki wynikaj�ce z zadłu�enia w tej kwocie na nowo 
utworzon� spółk� Boryszew ERG S.A. w organizacji – zgodnie z umow� o przelew praw i przej�cie 
zobowi�za� zawart� pomi�dzy Boryszew S.A. i Boryszew ERG S.A. w organizacji.  
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 208,7 mln zł do 
183,7 mln zł.  

W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udzielił Boryszew S.A.:  



BORYSZEW SA: Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy w 2007 roku 

 36 

� kredytu odnawialnego w rachunku bie��cym do wysoko�ci 45,18% limitu tj. 83,0 mln zł,  

� kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysoko�ci 45,02% limitu tj. 82,7 mln zł.  

Mar�a banku pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z aneksem z zabezpiecze� spłaty wierzytelno�ci PKO BP SA zostaj� wykre�lone ni�ej 
wymienione pozycje:  

� zastaw rejestrowy na 93.642 udziałach w Zakładach Tworzyw i Farb w Złotym Stoku Sp. z o.o.                  
z siedzib� w Złotym Stoku o warto�ci nominalnej 4.682.100 zł,  

� zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych b�d�cych własno�ci� Boryszew S.A. stanowi�cych 
maj�tek trwały Oddziału Boryszew w S A. w Sochaczewie, o ł�cznej warto�ci ksi�gowej brutto 
12.542.180,78 mln zł,  

� hipoteka kaucyjna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomo�ci w Sochaczewie przy ul. 15-go Sierpnia 
106 , gdzie Boryszew S.A. jest u�ytkownikiem wieczystym gruntu i wła�cicielem budynków                      
i urz�dze� stanowi�cych odr�bn� nieruchomo��.  

Ponadto zastaw rejestrowy na �rodkach obrotowych – zapasach, o warto�ci ksi�gowej wg. kosztów 
zakupu lub wytworzenia pozostaje zmniejszony do kwoty nie ni�szej ni� 22 mln zł. 

W dniu 30 listopada 2007 roku Boryszew S.A. podpisał aneks do umowy kredytowej w formie limitu 
kredytowego wielocelowego w kwocie 208,7 mln zł zawartej z PKO BP SA w dniu 27 grudnia 2006 
roku. 

Zgodnie z zawartym aneksem wydziela si� z ww. limitu wielocelowego limit kredytowy w wysoko�ci 
41,2 mln zł oraz  przenosi si� prawa i obowi�zki wynikaj�ce z  zadłu�enia w tej kwocie na Zakłady 
Metalurgiczne „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal z siedzib� w Katowicach – zgodnie z Umow�                  
o przelew praw i przej�cie zobowi�za� z tytułu umowy kredytowej zawart� pomi�dzy Boryszew S.A.              
i Zakładami Metalurgicznymi „Silesia” S.A. – Grupa Impexmetal.  
Tym samym ulega zmianie kwota limitu wielocelowego udzielonego Boryszew S.A. z 183,7 mln zł do 
142,5 mln zł. 

W ramach zmniejszonego limitu PKO BP SA udziela Boryszew S.A.: 

− kredytu  w rachunku bie��cym, odnawialnego do wysoko�ci 52,62% limitu, tj. 75,0 mln zł. 
− kredytu obrotowego nieodnawialnego do wysoko�ci 34,75% limitu, tj. 49,5 mln zł, 
− gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym do wysoko�ci 12,63% limitu, tj. 18 mln 

zł.  
Mar�a banku pozostaje bez zmian. 

Zgodnie z aneksem z zabezpiecze� spłaty wierzytelno�ci PKO BP SA zostaj� wykre�lone ni�ej 
wymienione pozycje:  
− Zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych, stanowi�cych maj�tek trwały Boryszew Spółka Akcyjna 

Oddział Huta Oława w Oławie o warto�ci ksi�gowej brutto 19,4 mln zł,  
− Hipoteka kaucyjna do kwoty 5 mln zł na nieruchomo�ci poło�onej w B�dzinie, gdzie Boryszew 

S.A. jest u�ytkownikiem wieczystym gruntu i wła�cicielem budynków i urz�dze� stanowi�cych 
odr�bn� nieruchomo��, 

− Hipoteka kaucyjna do kwoty 3,1 mln zł na nieruchomo�ci poło�onej w Oławie przy ulicy 
Sikorskiego 7, gdzie Boryszew S.A. jest u�ytkownikiem wieczystym gruntu i wła�cicielem 
budynków i urz�dze� stanowi�cych odr�bn� nieruchomo��,  

− Przelew wierzytelno�ci z umowy z GOOD YEAR – SRI Global Purchasing Company. 
 

WA�NIEJSZE UMOWY KREDYTOWE  

 

� W dniu 10 kwietnia 2007 roku Hutmen S.A. podpisał umow� z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A, 
na mocy której Bank udzielił Hutmen S.A. kredytu obrotowego w kwocie 25.000.000 zł z terminem 
spłaty do 31 grudnia 2008 roku. 

Warunki zawartej umowy nie odbiegaj� od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 
Ponadto Bank przedłu�ył do dnia 31 grudnia 2008 roku kredyty w rachunku bie��cym w kwocie 
40.000.000 zł oraz 15.000.000 zł. 
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� W dniu 30 maja 2007 roku została zawarta umowa pomi�dzy BRE Bank S.A. a Hutmen S.A., 
Hut� Metali Nie�elaznych „Szopienice” S.A. oraz Walcowni� Metali Dziedzice S.A., na mocy 
której Bank udzielił kredytu obrotowego z terminem spłaty do 29 czerwca 2009 roku na kwot� 43 
mln, w tym 10 mln dla Hutmen S.A., 30 mln dla Huty Metali Nie�elaznych „Szopienice” S.A. oraz 3 
mln dla Walcowni Metali Dziedzice S.A. Warunki zawartej umowy nie odbiegaj� od powszechnie 
stosowanych dla tego typu umów 

� W dniu 8 listopada 2007 roku została zawarta pomi�dzy Hutmen S.A., jego spółkami zale�nymi: 
Hut� Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. i Walcowni� Metali Dziedzice S.A. a Bankiem DnB NORD 
Polska S.A. z siedzib� w Warszawie, na mocy której bank udzielił spółkom wspólnego limitu 
kredytowego do maksymalnej kwoty 39,0 mln zł (limit) z odpowiednio okre�lonymi sublimatami 
obowi�zuj�cymi w ramach danego limitu: 
− Hutmen S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty 0,00 zł,  
− Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty 27,0 mln zł, 
− Walcownia Metali Dziedzice S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty 12,0 mln zł, 
z terminem spłaty do 31 pa�dziernika 2008 roku. 
Zgodnie z zapisami umowy limit mo�e by� wykorzystywany na finansowanie bie��cej działalno�ci 
gospodarczej kredytobiorców w ramach okre�lonych sublimitów. 
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest: 
− udzielenie bankowi przez kredytobiorców nieodwołalnego pełnomocnictwa do obci��ania ich 

rachunków bie��cych, 
− gwarancja spółki Impexmetal S.A. w wysoko�ci 39,0 mln zł, 
− zastaw rejestrowy na zapasach stanowi�cych własno�� WM Dziedzice S.A. w wysoko�ci 12,0 

mln zł, 
− zastaw rejestrowy na maszynach stanowi�cych własno�� HMN Szopienice S.A. w wysoko�ci 

29,0 mln zł, 
− przelew wierzytelno�ci w wysoko�ci 15,0 mln zł, 
− cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, 
− o�wiadczenia kredytobiorców o dobrowolnym poddaniu si� egzekucji. Bank mo�e wyst�pi�               

o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalno�ci do kwoty nie wy�szej ni� 
58,5 mln zł w terminie do dnia 31 pa�dziernika 2011 roku. 

Oprocentowanie kredytu b�dzie naliczane wg stopy zmiennej WIBOR dla jednomiesi�cznych 
depozytów w PLN powi�kszonej  o mar�� banku.  
Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj� od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego 
typu. 

 

� w dniu 31 sierpnia 2007 roku została zawarta umowa pomi�dzy Hutmen S.A., jego spółkami 
zale�nymi: Hut� Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. i Walcowni� Metali Dziedzice S.A. a Bankiem 
BPH S.A. z siedzib� w Krakowie, na mocy której bank udzielił spółkom kredytu w formie wielocelowej 
linii kredytowej w ł�cznej kwocie 72,0 mln zł.  
Kredyt mo�e by� wykorzystywany w nast�puj�cy sposób: 
− Walcownia Metali Dziedzice S.A. - z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 40,0 mln zł, 
− Hutmen S.A. - z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 10,0 mln zł, 
− Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A.- z limitu kredytowego do maksymalnej kwoty 20,0 

mln zł, 
z terminem spłaty do 31 sierpnia 2009 roku. 
Zgodnie z zapisami umowy kredyt mo�e by� wykorzystywany na finansowanie bie��cej 
działalno�ci gospodarczej kredytobiorców w ramach okre�lonych limitów. 
Ponadto Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. mo�e korzysta� do dnia 31 sierpnia 2008 roku w 
ramach kredytu z limitu transakcyjnego w kwocie 2,0 mln zł.  
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu jest: 
− zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych nale��cych do Walcowni Metali Dziedzice S.A. wraz z 

cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, 
− zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych nale��cych do Walcowni Metali 

Dziedzice S.A. wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, 
− zastaw rejestrowy na �rodkach trwałych nale��cych do Hutmen S.A. wraz z cesj� praw z polisy 

ubezpieczeniowej, 
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− zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych nale��cych do Hutmen S.A. wraz z cesj� 
praw z polisy ubezpieczeniowej, 

− zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – produkcji w toku (półproduktów 
miedziowych) oraz zapasów wyrobów gotowych stanowi�cych własno�� Huty Metali 
Nie�elaznych Szopienice S.A. wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, 

− wpisana na pierwszym miejscu hipoteka kaucyjna do kwoty 32,0 mln zł ustanowiona na prawie 
wieczystego u�ytkowania oraz własno�ci budynków zlokalizowanych na nieruchomo�ci 
poło�onej w Czechowicach, dla której S�d Rejonowy w Pszczynie, Wydział VII Zamiejscowy 
Ksi�g Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach, prowadzi ksi�g� wieczyst� nr KW 26094 B 
wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej,wpisana na pierwszym miejscu hipoteka kaucyjna 
do kwoty 8,0 mln zł ustanowiona na prawie wieczystego u�ytkowania oraz własno�ci 
budynków stanowi�cych odr�bne nieruchomo�ci, zlokalizowanych na nieruchomo�ci 
poło�onej w Czechowicach, dla której S�d Rejonowy w Pszczynie, Wydział VII Zamiejscowy Ksi�g 
Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach, prowadzi ksi�g� wieczyst� nr KW 3480Cz wraz z 
cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, wpisana na drugim miejscu hipoteka kaucyjna do kwoty 
20,0 mln zł ustanowiona na nieruchomo�ci poło�onej w Katowicach, dla której S�d Rejonowy 
w Katowicach, XI Wydział Ksi�g Wieczystych prowadzi ksi�g� wieczyst� nr KA1K/00037383/3 
wraz z cesj� praw z polisy ubezpieczeniowej, por�czenia wg prawa cywilnego nast�puj�cych 
podmiotów: 

� Walcownia Metali Dziedzice S.A. – do kwoty 32,0 zł, 
� Hutmen S.A. – do kwoty 62,0 mln zł, 
� Huta Metali Nie�elaznych Szopienice S.A. – do kwoty 50,0 mln zł, 

− udzielone bankowi przez kredytobiorców pełnomocnictwa do dysponowania ich rachunkami 
bie��cymi. 

Oprocentowanie kredytu wynosi 1M WIBOR + mar�a banku w skali roku. 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegaj� od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego 
typu. 

� W dniu 8.02.2008 roku spółka zale�na Baterpol Sp. z o.o. zawarła z PKO BP S.A. aneks do 
umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 20.09.2006 roku zwi�kszaj�cy 
kwot� kredytu z 56.167,9 tys. zł do kwoty 66.167,9 tys. zł. Wierzytelno�� banku została zabezpieczona 
zastawem rejestrowym na 6.921 udziałach w kapitale zakładowym spółki Baterpol Sp. z o.o. 
stanowi�cymi własno�� ZM Silesii S.A.  

Ww. akcje stanowi� 11,54% kapitału zakładowego Baterpol Sp. z o.o. i daj� 11,54 % głosów na 
walnym zgromadzeniu. Warto�� zastawionych udziałów na dzie� podpisania umowy zastawu nie 
przekracza 1 mln Euro. 

 

USTANOWIENIE HIPOTEKI NA NIERUCHOMO�CIACH SPÓŁKI ZALE�NEJ 

W dniu 10 pa�dziernika 2007 roku S�d Rejonowy w Pszczynie Wydział Zamiejscowy Ksi�g 
Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach dokonał wpisu hipoteki kaucyjnej do kwoty 32 mln zł na 
nieruchomo�ciach Walcowni Metali Dziedzice S.A. obj�tych ksi�g� wieczyst� nr 26094B, poło�onych w 
Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Kaniowskiej 1, o powierzchni 20 ha oraz hipoteki kaucyjnej do 
kwoty 8 mln zł na nieruchomo�ciach Spółki WM Dziedzice S.A. obj�tych ksi�g� wieczyst� nr 3480Cz, 
poło�onych w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Hutniczej 13, o powierzchni 5,5 ha. Hipoteki 
ustanowiono na rzecz Banku BPH S.A. z siedzib� w Krakowie, w celu zabezpieczenia udzielonego w 
dniu 18 kwietnia 2007 roku Walcowni Metali Dziedzice S.A. kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej 
w wysoko�ci 40 mln zł, który równie� został por�czony przez Hutmen S.A.  

 

UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWI DnB NORD POLSKA S.A. ZA ZOBOWI�ZANI� SPÓŁEK 
ZALE�NYCH 

W dniu 13 listopada 2007 roku Impexmetal S.A. udzielił gwarancji Bankowi DnB NORD Polska S.A.                  
z siedzib� w Warszawie za zobowi�zania spółek zale�nych: Hutmen S.A. HMN Szopienice S.A. i WM 
Dziedzice S.A., wobec Banku. 
Zobowi�zania spółek zale�nych wynikaj� z Umowy o wspólny limit kredytowy przyznany ww. spółkom 
przez Bank DnB Nord Polska S.A., w ł�cznej wysoko�ci 39,0 mln zł na podstawie umowy kredytowej        
z dnia 8 listopada 2007 roku.   
Limit kredytowy został udzielony do dnia 31 pa�dziernika 2008 roku. 



BORYSZEW SA: Sprawozdanie Zarz�du z działalno�ci Grupy w 2007 roku 

 39 

Gwarancja obejmuje kwot� kredytu 39,0 mln zł oraz wszelkie inne zobowi�zania Dłu�ników wynikaj�ce              
z umowy. Termin gwarancji upłyn�ł w dniu 5 stycznia 2008 roku. 
Wynagrodzenie Impexmetal S.A. z tytułu udzielonej gwarancji wynosi 0,1% rocznie od kwoty 
gwarancji.  
 

PRZENIESIENIE PRODUKCJI MOSI��NYCH RUR I PR�TÓW WYCISKANYCH Z HUTMEN S.A. 
DO WM DZIEDZICE S.A. 

W zwi�zku z realizacj� procesu alokacji i konsolidacji produkcji w ramach spółek segmentu miedziowego, z 
dniem 1 stycznia 2008 r. dokonano przeniesienia produkcji mosi��nych rur i pr�tów wyciskanych z Hutmen 
S.A. do WM Dziedzice S.A. 

 
PRZEJ�CIE PRZEZ HMN SZOPIENICE S.A. ORAZ WM DZIEDZICE S.A. FUNKCJI HANDLOWO-
MARKETINGOWYCH OD HUTMEN S.A. 

� w dniu 29 lutego 2008 roku zostało zawarte porozumienie pomi�dzy HMN Szopienice S.A. a 
Hutmen S.A. w sprawie rozwi�zania umowy nr NS/02/2005, zawartej w dniu 30 maja 2005 r. pomi�dzy 
HMN Szopienice S.A. a Hutmen S.A., okre�laj�cej zasady i warunki sprzeda�y mi�dzy Spółkami.  
Zgodnie z porozumieniem z dniem 1 marca 2008 roku HMN Szopienice S.A. przejmuje funkcje 
handlowo-marketingowe dla wyrobów HMN Szopienice S.A., dotychczas realizowanych przez 
Hutmen S.A. 

� w dniu 30 kwietnia 2008 roku  HUTMEN S.A. zawarł z Walcowni� Metali Dziedzice S.A., spółk� 
zale�n� od Hutmen S.A., porozumienie w sprawie rozwi�zania umowy nr NS/01/2005, zawartej w 
dniu 30 maja 2005 roku pomi�dzy WM Dziedzice S.A., a Hutmen S.A., okre�laj�cej zasady i 
warunki sprzeda�y miedzy Spółkami. Umowa ta zostaje rozwi�zana z dniem 1 maja 2008 roku, 
porozumieniem zawartym w dniu 30 kwietnia 2008 roku, co skutkuje przej�ciem z dniem 1 maja 2008 
roku przez WM Dziedzice S.A. funkcji handlowo-marketingowych dla wyrobów WM Dziedzice 
S.A., dotychczas realizowanych przez Hutmen S.A. 

 

10. PRZEDMIOT DZIAŁALNO�CI 
 

Grupa Kapitałowa Boryszew to jedna z najwi�kszych grup kapitałowych w Polsce. W jej skład wchodzi 
kilkadziesi�t spółek działaj�cych głównie w bran�y chemicznej oraz metalurgicznej. Ze wzgl�dów 
biznesowych wydzielono w Grupie Kapitałowej nast�puj�ce Segmenty Produktowe: 

 

Segment Polimerów 

W Segmencie Polimerów Grupa posiadała w 2007 roku trzech kluczowych producentów: Boryszew 
S.A. O/Elana., Elana Energetyka Sp. z o.o. oraz Elana Pet Sp. z o.o.  

Najwa�niejszymi wyrobami Segmentu s�: 

• włókna ci�te i ci�głe – wykorzystywane głównie w przemy�le tekstylnym i odzie�owym, 

• polimer butelkowy PET – do produkcji opakowa� na potrzeby przemysłu spo�ywczego, 

• włókniny poliestrowe – stosowane  jako surowiec do produkcji pap. 

Ponadto Spółki Segmentu �wiadcz� usługi zwi�zane z produkcj� i dystrybucj� mediów, usługi 
remontowe, a tak�e zajmuj� si� recyclingiem butelek PET.  

Segment Miedzi 

W Segmencie Miedzi Grupa posiada trzech kluczowych producentów: Hutmen S.A., HMN Szopienice 
S.A. oraz WM Dziedzice S.A. – działaj�cych na rynkach produktowych cz��ciowo si� pokrywaj�cych. 

Najwa�niejszymi wyrobami Segmentu s�: 

• pr�ty i druty z miedzi i stopów miedzi – dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i 
elektrotechnicznego, 
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• rury miedziane instalacyjne – na potrzeby budownictwa oraz rury ogólnego przeznaczenia, 

• rury ze stopów miedzi dla przemysłu energetycznego, stoczniowego i ciepłownictwa, 

• blachy i ta�my z miedzi i mosi�dzów – dla budownictwa, przemysłu elektronicznego i 
elektrotechnicznego, 

• kr��ki na potrzeby przemysłu monetarnego. 

Najwa�niejszymi rynkami zbytu dla wyrobów segmentu miedziowego jest budownictwo oraz przemysł 
elektroniczny i elektrotechniczny. 

Segment Aluminium 

W Segmencie Aluminium Grupa posiada dwóch producentów: Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 
oraz NPA Skawina Sp. z o.o. – działaj�cych na ró�nych rynkach produktowych. 

Aluminium Konin – Impexmetal S.A. jest liderem na rynku polskim w zakresie standardowych 
wyrobów walcowanych z aluminium i jego stopów. Dzi�ki cz��ciowo uruchomionej inwestycji w w�zeł 
wyrobów cienkich spółka zwi�kszyła w roku 2007 produkcj� wyrobów cienkich, na których osi�gane 
s� najwy�sze mar�e przerobowe.  

NPA Skawina Sp. z o.o. jest producentem walcówki przewodowej aluminiowej i stopowej – słu��cej do 
produkcji drutów i przewodów, walcówki nieprzewodowej oraz drutów i przewodów napowietrznych. 
Spółka koncentruje si� na rozwoju produkcji wysokorentownych drutów i przewodów napowietrznych 
oraz walcówki przewodowej. 

Głównymi produktami Segmentu Aluminium s�: 

• blachy i ta�my – stosowane w przemy�le elektrotechnicznym, chemicznym, samochodowym i 
budownictwie, 

• blachy i ta�my cienkie – stosowane do produkcji chłodnic, nakr�tek do butelek, tacek, �aluzji 
okiennych i listew budowlanych, 

• walcówka przewodowa aluminiowa i stopowa, b�d�ca półproduktem do wyrobu przewodów 

• oraz druty i przewody napowietrzne. 

Najwi�ksze zastosowanie produkty aluminiowe Grupy znajduj� w motoryzacji, budownictwie, w 
przemy�le elektrotechnicznym, do produkcji opakowa� oraz w przemy�le kablowym. 

Segment Cynku i Ołowiu 

Do 30.11.2007 roku w Segmencie Cynku i Ołowiu Grupa posiadała trzech producentów: Baterpol Sp. 
z o.o., ZM Silesia S.A. oraz Boryszew S.A. O/Huta Oława. W zwi�zku z zakupem przez ZM Silesia SA 
Boryszew SA O/Huta Oława, od 1.12.2007 roku Segment posiada dwóch producentów: Baterpol Sp z 
o.o., ZM Silesia S.A. Ka�da ze  spółek działa na ró�nych rynkach produktowych. 

Baterpol Sp. z o.o. zajmuje si� recyklingiem akumulatorów i przetwórstwem ołowiu. ZM Silesia S.A. 
zajmuje si� przetwórstwem cynku, dawny Boryszew SA O/Huta Oława zajmuje si� produkcj� tlenków 
cynku i ołowiu. 

Głównymi produktami Segmentu Cynk i Ołów s�: 

• ołów rafinowany i stopowy – słu��cy głównie do produkcji akumulatorów, 

• blacha cynkowa i cynkowo-tytanowa na pokrycia dachowe i obróbki blacharskie, 

• tlenki ołowiu – wykorzystywane przez producentów akumulatorów, szkła kineskopowego oraz 
kryształowego,  

• tlenki cynku – wykorzystywane głownie w przemy�le oponiarskim, farmaceutycznym i 
paszowym,  

• anody cynkowe stosowane w galwanotechnice, 

• drut cynkowy i cynkowo-aluminiowy stosowany w metalizacji natryskowej, 

• oraz stopy odlewnicze dla hutnictwa. 
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Ponadto w Grupie Kapitałowej znajduj	 si
 inne podmioty, niesklasyfikowane do ww. 
podstawowych Grup. 

Do najwa�niejszych z nich nale�y zaliczy�: 

• Boryszew ERG S.A. (do 30.08.2007 roku Boryszew S.A. O/Boryszew w Sochaczewie )  – 
podmiot działaj�cy głównie w sektorze motoryzacyjnym (m.in. płyny do chłodnic), budowlanym 
(m.in. siding, drzwi, kasetony), opakowa� (m.in. wypraski styropianowe, beczki polietylenowe), 
klejów (kleje i surówce do produkcji klejów), �rodków pomocniczych (plastyfikatory, 
stabilizatory, smary do produkcji tworzyw sztucznych).  

• Izolacja Matizol S.A. – producent pokry� dachowych (papy i gonty), 

• Zakłady Farb i Tworzyw Złoty Stok Sp. z o.o. – producent głównie wyrobów z tworzyw (folie, 
torebki, opakowania, siatki) oraz farb antykorozyjnych, 

• Impexmetal S.A. – centrala Grupy Kapitałowej Impexmetal zajmuj�ca si� zarz�dzaniem Grup� 
Impexmetal, a tak�e handlem metalami nie�elaznymi (cynk, nikiel, cyna, magnez, mangan) i 
materiałami poligraficznymi, 

• FŁT Polska Sp. z o.o. – spółka handlowa zajmuj�ca si� mi�dzynarodow� sprzeda�� ło�ysk i 
cz��ci do ło�ysk, 

• zagraniczne spółki handlowe – zajmuj� si� sprzeda�� produktów Grupy Kapitałowej oraz 
innych towarów. 

 

11. RYNKI ZBYTU I �RÓDŁA ZAOPATRZENIA 
 

RYNKI ZBYTU 
Poni�sza tabela przedstawia udział eksportu w sprzeda�y Grupy.  

w mln zł 2007 2006 Zm. w % 
Przychody ze sprzeda�y 4 819  5 378  -10% 
 w tym: eksport 2 423  2 989  -19% 
Eksport jako % sprzeda�y ł�cznej 50% 56%   

 

W zwi�zku ze spadkiem w 2007 roku udziału eksportu w sprzeda�y ł�cznej o 6 pp do poziomu 50%, 
produkty Grupy Boryszew przestały by� w przewa�aj�cej cz��ci sprzedawane do odbiorców 
zagranicznych. Spadek sprzeda�y eksportowej nast�pił w zwi�zku z umocnieniem si� polskiego 
złotego wzgl�dem dolara ameryka�skiego i euro, w nast�pstwie czego Spółki Grupy ograniczyły lub 
zaniechały sprzeda� eksportow� na rynki rozliczne przede wszystkim w walucie ameryka�skiej. 

Najwi�kszymi pozycjami w eksporcie s� wyroby z aluminium, miedzi, cynku i ołowiu, włókna ci�te, 
granulat PET oraz włókna ci�głe.  

Wi�kszo�� eksportu stanowi sprzeda� na rynku europejskim – głównie do krajów UE. Najwi�kszymi 
odbiorcami europejskimi s� Niemcy, Francja, Czechy , Włochy, Anglia, Litwa i Ukraina.  

Ponadto Grupa sprzedaje swoje wyroby do Stanów Zjednoczonych i Kanady, na Daleki Wschód, do 
Afryki Północnej i do Australii.  

W 2007 roku nie było odbiorców, z którymi warto�� transakcji przekroczyła 10% ł�cznej warto�ci 
sprzeda�y Grupy Boryszew. 

 

�RÓDŁA ZAOPATRZENIA 
Podstawowymi surowcami do produkcji w Grupie Kapitałowej Boryszew s�:  

• paraksylen, polimer amorficzny – na potrzeby Segmentu Polimerów, które s� kupowane 
głównie na rynku krajowym,  
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• glikol etylenowy – na potrzeby Segmentu oraz Boryszew SA O/Sochaczew (obecnie 
Boryszew ERG SA), który jest kupowany na rynku krajowym,  

• tlenek aluminium, masa anodowa, g�ski i bloki aluminiowe – na potrzeby Segmentu 
Aluminium, które s� importowane, 

• złom miedziany i mosi��ny oraz katody miedziane - na potrzeby Segmentu Miedzi kupowane 
głównie na rynku krajowym i uzupełniane zakupami z importu, 

• cynk – na potrzeby Segmentu Cynkowo -Ołowiowego oraz Segmentu Miedzi, kupowany 
głównie w kraju i uzupełniany zakupami z importu, 

• oraz złom akumulatorowy na potrzeby Segmentu Cynkowo-Ołowiowego, kupowany głównie w 
kraju lecz z rosn�cym udziałem zakupów za granic�. 

W 2007 roku nie było dostawców, z którymi warto�� transakcji przekroczyła 10% ł�cznej warto�ci 
sprzeda�y Grupy Boryszew. 
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12. ZATRUDNIENIE 
 

Przeci�tne zatrudnienie Grupy Boryszew w grupach zawodowych w 2007 roku w przeliczeniu na pełne etaty: 

  

Pracownicy na 
stanowiskach 
robotniczych 

Pracownicy na 
stanowiskach 

nierobotniczych 

Pracownicy 
przebywaj�cy 

na urlopie 
wychowawczym Razem 

BORYSZEW Centrala 1 8 0 9 

BORYSZEW O/BORYSZEW 495 200 3 698 

BORYSZEW O/ELANA 1 187 281 25 1 493 

BORYSZEW O/HUTA OŁAWA 87 35 0 122 

ELIMER 47 8 0 55 

NYLONBOR 14 12 0 26 

ELANA ENERGETYKA 118 27 0 145 

IZOLACJA MATIZOL 117 52 0 169 

ZAKŁADY TWORZYW I FARB 52 6 1 59 

BORYSZEW ERG *) 493 191 4 688 

ELANA PET 412 71 3 486 

IMPEXMETAL  5 46 0 51 

FŁT POLSKA 0 29 0 29 

BATERPOL 154 62 1 217 

ALUMINIUM KONIN-
IMPEXMETAL 745 260 2 1 007 

WALCOWNIA METALI 
DZIEDZICE 362 117 3 482 

ZAKŁADY METALURGICZNE 
SILESIA 50 99 0 149 

HUTMEN  374 185 0 559 

NPA SKAWINA 103 41 0 144 

HMN SZOPIENICE 277 113 2 392 

FLT METALS 0 2 0 2 

S&I 0 1 0 1 

METALXFRANCE 0 7 0 7 

FLT BEARINGS 0 3 0 3 

FLT FRANCE 0 5 0 5 

FLT METALL 0 7 0 7 

Razem 5 093 1 868 44 7 005 

 

*) W dniu 23 lipca 2007 roku Boryszew S.A. podpisał akt zawi�zania spółki akcyjnej pod firm� Boryszew ERG 
Spółka Akcyjna. Wszystkie akcje tej spółki zostały pokryte aportem przez Boryszew S.A. Przedmiotem aportu 
była organizacyjnie i finansowo wyodr�bniona, zorganizowana cz��ci przedsi�biorstwa Boryszew S.A. w postaci 
Oddziału Boryszew w Sochaczewie, według stanu wynikaj�cego z ksi�g rachunkowych Oddziału Boryszew w 
Sochaczewie na dzie� wniesienia wkładu niepieni��nego (aportu), to jest na dzie� 31 sierpnia 2007 roku. 
Zwi�zana z tym zmiana pracodawcy dla dotychczasowych pracowników Oddziału Boryszew  powoduje 
zawy�enie prezentowanego powy�ej zatrudnienia w Grupie, poprzez wykazania ich zatrudnienia w Boryszew 
O/Boryszew oraz Boryszew ERG. 
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13. ZASADY ZARZ�DZANIA W GRUPIE 
 

Działania władz Spółki dominuj�cej s� determinowane poprzez cel podstawowy dla Spółki, jakim jest 
powi�kszenie powierzonego jej maj�tku przez akcjonariuszy W celu realizacji ww. celu Spółka stosuje 
zasady ładu korporacyjnego, o których informowała w komunikatach bie��cych. 

Boryszew S.A. wpływa na działalno�� i zarz�dzanie podmiotów wchodz�cych w skład Grupy 
Kapitałowej Boryszew głównie poprzez swoich przedstawicieli w Radach Nadzorczych Spółek.  

Obecnie prowadzone s� w Grupie działania maj�ce na celu wdro�enie nowoczesnych metod 
zarz�dzania i narz�dzi, ukierunkowanych na maksymalizacj� warto�ci dla akcjonariuszy w długim 
terminie. Działania te obejmuj� przede wszystkim: 

• wdra�anie �rednio i długoterminowych strategii poszczególnych Strategii Produktowych 
Grupy, 

• wdra�anie systemu zarz�dzania przez warto��, 
• dokonywanie wyceny mened�erskiej aktywów Grupy, 
• wprowadzenie spójnej polityki finansowej Grupy uwzgl�dniaj�cej mo�liwo�ci finansowania 

rozwoju, redukcj� ryzyka walutowego, optymalizacj� przepływów pieni��nych itp., 
• wdro�enie „nadzoru biznesowego” poprzez jednolity system bud�etowania i kontroling 

operacyjny spółek/oddziałów, 
• wdro�enie nowych systemów motywacyjnych, 
• wprowadzenie systemu ci�głego doskonalenia procesów i poprawy wyników. 

Ponadto w spółce działaj� wyspecjalizowane komórki organizacyjne, pełni�ce rol� organów 
doradczych i opiniotwórczych w zakresie działalno�ci inwestycyjnej.  

Zarz�d Boryszew S.A. wspiera procesy decyzyjne organów statutowych spółek równie� poprzez 
korzystanie z pomocy zewn�trznych instytucji doradczych. 

14. PROGNOZA ZARZ�DU 
 

Boryszew S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych na rok 2007 ani dla Spółki ani dla Grupy 
Kapitałowej. 

15. EMISJE AKCJI 
 

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do dnia zatwierdzenia sprawozdania do publikacji Boryszew SA nie 
przeprowadzał ani nie informował o zamiarze przeprowadzenia emisji akcji. 

16. DYWIDENDA 
 

Zarz�d Boryszew S.A., po dokonaniu oceny wyniku finansowego za 2007 rok, podj�ł uchwał� 
wnioskuj�c� przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2007 w wysoko�ci 2.647.969,94 zł w cało�ci na 
kapitał zapasowy.  

Propozycja Zarz�du odno�nie podziału zysku za rok 2007 zostanie przedstawiona na Zwyczajnym 
Walnym Zgromadzeniu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Rad� Nadzorcz�.  

Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2007 zostanie podj�ta przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku. 
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17. ANALIZA FINANSOWA 
 

DETERMINANTY RYNKOWE DZIAŁALNO�CI 
Znacz�cy wpływ na wyniki działalno�ci gospodarczej Grupy Kapitałowej Boryszew maj� parametry 
makroekonomiczne na otaczaj�cym Grup� rynku. Zaliczaj� si� do nich: koniunktura na rynku metali 
kolorowych, koniunktura na rynku ropy naftowej (cz��� surowców to jej pochodne), koniunktura na 
rynku polimerów, rozwój gospodarczy w Polsce i na �wiecie, ceny metali, kursy walut oraz ceny 
energii i surowców energetycznych.  

W I półroczu 2007 utrzymywała si� dobra koniunktura na rynku metali kolorowych – z wyj�tkiem 
miedzi. Dobra koniunktura była w du�ej mierze skutkiem wci�� wysokiego wzrostu gospodarczego w 
Chinach, przekładaj�cego si� na wysokie zapotrzebowanie tego kraju na surowce. Sprzeda�y metali 
przez polskie przedsi�biorstwa sprzyjał równie� wysoki wzrost gospodarczy w kraju. Jednak w Grupie 
ze wzgl�du na du�e znaczenie segmentu miedzi wpływ gorszej koniunktury dla tego metalu rzutował 
na wyniki całej Grupy. W II półroczu nast�piło stopniowe pogorszenie koniunktury spowodowane 
rosn�c� konkurencyjno�ci�, b�d�c� nast�pstwem odpowiedzi rynku na wzrost popytu na metale 
jeszcze w roku 2006. 

Du�e zapotrzebowanie gospodarki chi�skiej oraz rosn�ce zaanga�owania funduszy w transakcjach 
terminowych na metale powodowały, �e w roku 2007 utrzymywał si� wysoki poziom cen metali na 
�wiecie. W �rodkowej cz��ci roku ceny miedzi poruszały si� w widełkach od 7 do 8 tys. USD za 1 ton� 
tj. blisko rekordowego poziomu z roku 2006. Ceny aluminium wykazywały stopniowy trend spadkowy  
z 2,9 tys. USD na pocz�tku roku do 2,4 tys. USD na koniec 2007 roku. Trend spadkowy (lecz 
znacznie mocniejszy) dotyczył równie� cen cynku, które na pocz�tku roku bliskie były poziomom 
rekordowym z ko�ca roku poprzedniego i dochodziły do ok. 4,3 tys. USD za 1 ton� a na koniec roku 
spadły do 2,3 tys. USD za 1 ton�. W roku 2007 dynamicznie rosły do połowy pa�dziernika ceny 
ołowiu, których poziom doszedł do prawie 4 tys. USD za 1 ton�.  

Przeci�tny poziom cen podstawowych metali Grupy w roku 2007 był wy�szy ni� w roku poprzednim – 
z wyj�tkiem cynku, co obrazuje wykres poni�ej. 

 

Ceny metali na LME [ USD ]

2 567

6 731

3 273

1 287

2 630

7 142

3 240

2 606

Aluminium Mied� Cynk Ołów

1-12 2006

1-12 2007

 

�ródło: notowania dzienne z London Metal Exchange 
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Wysoki poziom cen metali powodował w spółkach zajmuj�cych si� przetwórstwem metali 
nie�elaznych utrzymanie wysokiego poziomu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 

W 2007 roku czynniki makroekonomiczne były niekorzystne dla Boryszew SA O/Elana działaj�cego 
na rynku polimerów. Wzrostowi �wiatowego zu�ycia produkowanych przez Oddział produktów 
towarzyszył jeszcze wi�kszy wzrost mocy produkcyjnych. Dodatkowo za spraw� zniesionego w 2005 
roku w UE kontyngentu importowego wyst�puje bardzo wysoka poda� włókien z Azji. Niekorzystny 
wpływ miało powstanie nowych fabryk oraz wzrost mocy produkcyjnych ju� istniej�cych fabryk 
nale��cych do konkurencji oddziału w Polsce i w krajach o�ciennych (np. IMP Polowat w �widnicy – 
włókna ci�te; SK Eurochem we Włocławku, Indorama w Kłajpedzie Litwa – polimer PET).  

W 2007 roku �rednie ceny paraksylenu pozostawały na zbli�onym poziomie do cen z 2006 roku w 
przeciwie�stwie do cen glikolu, które wzrosły o 17%. Pozytywnym aspektem był brak wyst�pienia w 
2007 roku gwałtownych waha� cen paraksylenu, co miało miejsce w roku 2006, negatywnym 
aspektem za� wyst�pienie waha� w przypadku glikolu.  

�rednie notowania cen paraksylenu i glikolu w 2007 roku przedstawiaj� poni�sze wykresy: 

Notowania paraksyleny i glikoli wg ICIS

1117

681

1079

798

paraksylen  [EUR] glikol [USD]

1-12.2006

1-12.2007

 

�ródło: notowania tygodniowe wg ICIS pricing 

 

W 2007 roku nast�piła aprecjacja złotego wzgl�dem najwa�niejszych walut rozliczeniowych tj. dolara 
ameryka�skiego oraz euro. O umocnieniu złotówki zdecydowało głównie kilka zdarze�: jedno z 
najwy�szych w Europie tempo wzrostu gospodarczego, napływ inwestycji zagranicznych, napływ 
�rodków z Unii Europejskiej oraz �rodków finansowych imigracji zarobkowej. Oprócz tego o 
umocnieniu si� złotówki wzgl�dem dolara ameryka�skiego zdecydowały problemy gospodarki 
ameryka�skiej. Mocniejsza złotówka stanowi zagro�enie dla spółek z Grupy Kapitałowej Boryszew. 
Aprecjacja złotego powoduje spadek konkurencyjno�ci polskich wyrobów w eksporcie oraz popraw� 
warunków dla importerów. Uzyskiwane przez spółki metalowe mar�e przerobowe w znacznej cz��ci 
uzale�nione s� od walut obcych. Negatywny wpływ tego efektu minimalizowany jest poprzez walutowe 
transakcje zabezpieczaj�ce, jednak�e nie w pełni rekompensuj� one straty wynikaj�cych z 
mocniejszej złotówki. Natomiast pozytywny wpływ aprecjacji złotówki na wynik Grupy to ograniczenie, 
podwy�szonego ju� przez ceny metali, zaanga�owania na kapitał obrotowy, a tak�e cz��ciowe 
zniwelowanie wysokich cen surowców. 
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Kursy USD i EUR w NBP

3,90

3,10

3,78

2,77

EUR USD

1-12 2006

1-12 2007

 

�ródło: notowania dzienne w NBP 

W 2007 roku niekorzystnie na wyniki spółek Grupy wpływał wzrost cen surowców energetycznych, 
powoduj�cy spadek mar� na wytwarzanych w Grupie produktach.  

 

ANALIZA WYBRANYCH POZYCJI RACHUNKU WYNIKÓW I RENTOWNO�CI 
Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku wyników Grupy Boryszew w I półroczu 2007 roku, w 
porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przedstawia poni�sza tabela:  

 

w mln zł 2007 2006 Zm. w % 
Przychody ze sprzeda�y 4 819  5 378  -10% 
 produktów 3 968  4 547  -13% 
 towarów 814  798  2% 
  usług 37  33  12% 
Zysk brutto na sprzeda�y 442  526  -16% 
EBIDTA 347  285  22% 
Zysk operacyjny 235  178  33% 
Zysk brutto 65  165  -60% 
Zysk netto ogółem 26  135  -81% 
Zysk netto przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego 28  49  -43% 

 

Kluczowe wska�niki rentowno�ci skonsolidowanych wyników Grupy Boryszew dla powy�szych 
okresów przedstawia poni�sza tabela:  

w %   2007 2006 
Mar�a zysku brutto na sprzeda�y 9,2% 9,8% 
Mar�a EBIDTA 7,2% 5,3% 
Mar�a zysku operacyjnego 4,9% 3,3% 
Mar�a zysku brutto 1,3% 3,1% 
Mar�a zysku netto ogółem 0,5% 2,5% 
ROE  4,8% 9,1% 
ROFA 1,9% 10,0% 

 

Legenda: 

ROE  jest liczony jako iloraz zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominuj�cej do kapitałów własnych 
przypisanych akcjonariuszom jednostki dominuj�cej 
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Przychody ze sprzeda�y 

W 2007 roku przychody ze sprzeda�y Grupy Kapitałowej Boryszew spadły o 559 mln zł do poziomu 
4.819 mln zł. Spadek przychodów był nast�pstwem gównie wyst�pienia nast�puj�cych czynników: 
aprecjacji złotego, spadku sprzeda�y polimerów i poliestrów, wzrostu cen miedzi i spadku popytu, oraz 
ni�szych wolumenów sprzeda�y najwa�niejszych spółek Grupy. 

Umocnienie złotówki zarówno wobec dolara ameryka�skiego, jaki i euro negatywnie wpłyn�ło 
zarówno na poziom wolumenu sprzeda�y ilo�ciowej w eksporcie, jaki i na warto�� przychodów ze 
sprzeda�y z tego eksportu. W sposób najbardziej widoczny zjawiska te wpłyn�ły na ograniczenie 
sprzeda�y przez HMN Szopienice SA do Stanów Zjednoczonych oraz na Daleki Wschód, gdzie 
Spółka nie mogła uzyska� dodatniej mar�y przy tak niskim kursie dolara. Wskutek znacznego spadku 
kursu tej waluty na przestrzeni roku transakcje te znalazły si� na progu rentowno�ci i spółka wycofała 
si� z ich realizacji.  

Dodatkowo silny złoty działał tak�e niekorzystnie na rynku krajowym, gdy� wzmacniał on pozycje 
importerów dla których rynek polski stał si� szczególnie atrakcyjny. 

Spadek sprzeda�y polimerów i poliestrów wynikał z trudnej sytuacji w tym sektorze. Wspomniany 
wy�ej w opisie silny złoty spowodował  du�� presj� cenow�, zwłaszcza w asortymencie włókien 
ci�głych, której Boryszew SA O/Elana nie był w stanie sprosta�. Ponadto chłodne lato 2007 roku, przy 
bardzo du�ych zdolno�ciach produkcyjnych spółek, spowodowała bardzo du�� nadpoda� polimeru  
butelkowego, czego nast�pstwem była bardzo ostra wojna cenowa,.. Do spadku sprzeda�y produktów 
O/Elana przyczyniło si� tak�e zniesienie cel importowych przez UE w 2005 roku, a tym samym 
ułatwienie wej�cia na rynek produktów spoza Unii – głównie z Azji. 

Wzrost cen miedzi wpływał w dwojaki sposób na wielko�� przychodów: z jednej strony wy�sza cena 
jednostkowa metalu, na której oparta jest formuła sprzeda�y produktów, powodowała wzrost 
przychodów, z drugiej strony doprowadził on do schłodzenia koniunktury na rynku miedzi poprzez 
zast�powanie drogich wyrobów z miedzi substytutami, co dotyczyło w szczególno�ci rur miedzianych i 
miedzianych pokry� dachowych – w tym obszarze nast�pił najwi�kszy spadek obrotów handlowych 
przekładaj�cy si� na spadek przychodów.  

Do najwa�niejszych zmian kapitałowych maj�cych na wpływ na spadek przychodów nale�y zaliczy� 
sprzeda� w styczniu 2007 roku Spółki Kuag Elana GmbH i brak wyników tej spółki w sprawozdaniu 
skonsolidowanym Grupy za 2007 rok. W 2006 roku przychody ze sprzeda�y tej spółki wyniosły  361 
mln zł. 

Wi�kszo�� spółek w grupie sprzedała w 2007 roku mniejszy wolumen produktów.  

Spadek przychodów byłby wi�kszy, gdyby nie wzrost notowa� ołowiu na �wiatowych rynkach, który 
wpłyn�ł pozytywnie na przychody ze sprzeda�y Baterpol Sp. z o.o. oraz Boryszew SA O/Huta Oława.  

 

Zysk na działalno�ci operacyjnej 

Pomimo mniejszych przychodów ze sprzeda�y oraz gorszej rentowno�ci na sprzeda�y brutto w roku 
2007, zysk na działalno�ci operacyjnej był wy�szy od zrealizowanego w roku ubiegłym o 57 mln zł. i 
wyniósł 235 mln zł. Do wzrostu poziomu wyniku operacyjnego przyczynił si� głównie spadek kosztów 
ogólnego zarz�du o 73 mln zł, spadek kosztów sprzeda�y o 22 mln zł, a tak�e poprawa salda 
przychodów/kosztów operacyjnych o 38 mln zł. Spadek kosztów ogólnego zarz�du był nast�pstwem 
przeprowadzanych prac restrukturyzacyjnych i wynikał mi�dzy innymi ze spadku poziomu 
wynagrodze� oraz usług obcych. Spadek kosztów sprzeda�y wynikał z mniejszego poziomu 
sprzeda�y, w tym ograniczeniu sprzeda�y eksportowej. 

Wzrost wyniku operacyjnego Grupy był głównie wypadkow� lepszych wyników operacyjnych w 
Segmencie Polimerów oraz Aluminium, przy zdecydowanie gorszych wynikach spółek Segmentu 
Miedzi. Jednostkowe wyniki operacyjne spółek Segmentu Polimery poprawiły si� o 71 mln zł, na co 
zło�yły si� lepsze o 32 mln zł wyniki Boryszew SA O/Elana oraz brak obci��enia Grupy wynikami 
spółki Kuag Elana za 2007 rok. W 2006 roku strata operacyjna tej Spółki wyniosła 46 mln zł. Nale�y 
zaznaczy�, �e pomimo poprawy wyników operacyjnych, segment ten w 20007 roku przyniósł strat� 
operacyjn� w wysoko�ci (30) mln zł. Wy�szy o 37 mln zł  jednostkowy wynik operacyjny Segmentu 
Aluminium był nast�pstwem wy�szych wyników Spółki Aluminium Konin - Impexmetal SA. Ich wzrost 
był wynikiem głównie sprzeda�y Spółki NPA Skawina Sp. z o.o. do Boryszew SA. Gorsze o 63 mln zł 
jednostkowe wyniki operacyjne Segmentu Miedzi wynikały ze spadku wyników operacyjnych we 
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wszystkich spółkach tego segmentu. Były one przyczyn� mniejszej sprzeda�y ilo�ciowej, która 
wynikała mi�dzy innymi z wysokich cen miedzi na rynkach �wiatowych. Wpływ wysokich cen miedzi 
został opisany w podpunkcie dotycz�cym przychodów ze sprzeda�y. Ponadto umocnienie złotego 
spowodowało spadek mar� w tym segmencie.  

Najwy�sze jednostkowe wyniku operacyjne w 2007 roku osi�gn�ły Spółki : Aluminium – Konin 
Impexmetal SA – 116 mln zł, Baterpol Sp. z o.o. 25 mln zł – oraz FLT Polska Sp. z o.o. – 23 mln zł. 

Nale�y podkre�li�, �e wynik operacyjny roku 2007 był najwy�szy w historii Grupy Kapitałowej 
Boryszew.  

Zysk netto 

Zysk netto w 2007 roku spadł w stosunku do zysku roku 2006 o 109 mln i osi�gn�ł 26 mln zł.  

Spadek zysku netto był głównie nast�pstwem spadku salda przychodów/kosztów finansowych o 158 
mln zł. Na ww. spadek zło�ył si� przede wszystkim spadek salda warto�ci odpisów aktualizuj�cych 
aktywa finansowe o kwot� 76 mln zł, spadek salda wynik ze zbycia inwestycji finansowych o 33 mln zł, 
spadek salda wyniku z pochodnych instrumentów finansowych w kwocie 32 mln zł oraz  wzrost straty 
na ró�nicach kursowych o 11 mln zł.  

Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominuj�cej spadł w 2007 roku o 21 mln zł i wynosił 
28 mln zł. Ni�szy spadek zysku netto przypadaj�cy akcjonariuszom jednostki dominuj�cej wynikał z 
faktu, �e najwi�ksza strata netto została wygenerowana w spółkach Segmentu Miedzi, w których to 
podmiot dominuj�cy Boryszew SA ma mniejsze efektywne zaanga�owanie kapitałowe. Gorsze wyniki 
w Segmencie Miedzi były nast�pstwem du�ej straty netto w HMN Szopienice SA, która w 
najwi�kszym stopniu wynikała realizacji transakcji terminowych na LME wykonanych niezgodnie z 
zasadami polityki zabezpiecze�. 

Wyniki najwa�niejszych spółek Grupy w 2007 roku (dane jednostkowe) przedstawia poni�sza tabela: 

mln zł Przychody EBIT 
Zysk 
netto EBITDA Ilo�� tys. t 

O/Elana 521,0 -35,1 -37,3 -11,9 94,1 
Elana Energetyka 96,1 1,9 1,9 2,1 nd 
Elana Pet  35,8 2,8 2,2 5,0 5,8 
Aluminium Konin 804,2 115,8 115,3 115,8 71,1 
NPA Skawina 357,2 10,5 5,5 11,6 36,4 
Hutmen 1 823,3 3,0 -13,1 10,0 28,4 
HMN Szopienice 517,7 -24,1 -88,5 -18,5 27,2 
WM Dziedzice 416,0 15,4 7,2 19,6 21,5 
Baterpol 193,0 25,3 19,6 33,9 37,7 
ZM Silesia 169,2 -3,3 0,2 0,6 14,3 
O/Oława (*) 214,2 -5,6 -9,4 -4,1 22,2 
Boryszew ERG (w tym O/Boryszew) 203,6 22,1 17,4 28,1 nd 
Impexmetal 235,0 16,6 30,2 17,7 nd 
FŁT Polska 330,0 22,8 15,4 23,1 nd 
Elimer 3,7 0,3 0,3 0,4 nd 
Nylonbor 5,3 -1,2 -1,3 -0,9 nd 
Izolacja Matizol (**) 63,0 4,3 13,4 5,5 13,2 
ZTiF Złoty Stok 32,7 0,4 0,1 1,2 18,0 

(*) dane za 11 msc 2008 

(**) dane ilo�ciowe w mln m2 
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ANALIZA WYBRANYCH POZYCJI BILANSU 
Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu Grupy Boryszew na 31.12.2007 roku w porównaniu ze 
stanem na 31.12.2006 roku przedstawia poni�sza tabela:  

w mln zł 31.12.2007 31.12.2006 Zm. w % 
Aktywa trwałe 1 391  1 358  2% 
w tym:    
 rzeczowe aktywa trwałe 1 204  1 240  -3% 
 warto�ci niematerialne 53  46  16% 
 aktywa finansowe długoterminowe 33  30  8% 
Aktywa obrotowe 1 472  1 653  -11% 
w tym:    
 zapasy 615  600  3% 
 nale�no�ci z tytułu dostaw i usług 573  749  -24% 
 �rodki pieni��ne i ekwiwalenty 89  62  42% 
Aktywa razem 2 863  3 011  -5% 
     
Kapitał własny 1 095  1 020  7% 
Kapitał własny przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego 587  542  8% 
Zobowi�zania długoterminowe 528  490  8% 
Zobowi�zania krótkoterminowe 1 240  1 500  -17% 

 

W 2007 roku nast�pił spadek ł�cznych aktywów Grupy o 148 mln zł – do poziomu 2.863 mln zł wg 
stanu na dzie� 31.12.2007 r. Na powy�szy spadek aktywów miał wpływ  spadek poziomu aktywów 
obrotowych o 180 mln zł, przy jednoczesnym wzro�cie aktywów trwałych o 33 mln zł.  

Do spadku aktywów obrotowych w najwi�kszym stopniu przyczynił si� spadek poziomu nale�no�ci o 
203 mln zł, który był nast�pstwem przede wszystkim spadku poziomu  przychodów ze sprzeda�y.  

Wzrost aktywów trwałych był wypadkow� wzrostu warto�ci nieruchomo�ci inwestycyjnych o 64 mln zł 
oraz spadku rzeczowych aktywów trwałych o 36 mln zł. Wzrost warto�ci nieruchomo�ci 
inwestycyjnych był zwi�zany głownie z wycen� gruntów inwestycyjnych w Boryszew SA O/Elana, za� 
spadek rzeczowych aktywów trwałych dotyczył przede wszystkim budynków i wynikał z dokonanych 
umorze� oraz odpisów dotycz�cych utraty trwałej warto�ci.  

Skonsolidowany kapitał własny na 31 grudnia 2007 r. przypadaj�cy akcjonariuszom podmiotu 
dominuj�cego osi�gn�ł warto�� 587 mln zł i był wy�szy od porównywalnych danych na koniec 
poprzedniego roku obrotowego o 45 mln zł. Zmiana ta jest przede wszystkim rezultatem 
zrealizowanego w 2007 roku zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominuj�cej w 
kwocie 28 mln zł. 

Zobowi�zania długoterminowe pozostały w 2007 roku na podobnym poziomie, za� zobowi�zania 
krótkoterminowe spadły o 260 mln zł. Spadek zobowi�za� długoterminowych był zwi�zany ze 
spadkiem zobowi�za� finansowych o 137 mln zł oraz zobowi�za� handlowych o 92 mln zł. Spadek 
zobowi�za� krótkoterminowych był nast�pstwem głównie mniejszego zapotrzebowania na kapitał 
obrotowy zwi�zanego z ograniczaniem sprzeda�y.  

 

ANALIZA WYBRANYCH POZYCJI PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH 
Główne pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieni��nych Grupy Boryszew w 2007 roku 
w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia poni�sza tabela: 

w mln zł 2007 2006 
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej 248  -7  
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -172  -70  
Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -46  84  
Przepływy pieni
�ne netto razem 30  7  

 

Wpływ �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej w 2007 roku wyniósł 248 mln zł, wobec 
wypływu w 2006 roku w kwocie (7) mln zł. Dodatni poziom przepływów pieni��nych netto z 
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działalno�ci operacyjnej nast�pił pomimo gorszych wyników przed opodatkowaniem w 2007 roku. Był 
głównie spowodowany pozytywnymi zmianami kapitału obrotowego, w przeciwie�stwie do przepływów 
w roku 2006, w którym to nast�pił bardzo du�y wzrost zapotrzebowania na ten kapitał w zwi�zku z 
dynamicznym wzrostem cen metali. 

Spadek przepływów pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej w 2007 roku do poziomu (172) mln zł 
wynikał głównie z wi�kszych o 83 mln zł wydatków inwestycyjnych. Najwi�kszy wpływ na nie miały 
wydatki zwi�zane z płatno�ci� w kwocie 55 mln zł wynikaj�c� z zamkni�cia ze strat� wykonanych 
niezgodnie z procedurami transakcji terminowych dot. metalu w HMN Szopienice S.A.. 

Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej spadły o 130 mln zł do poziomu (46) mln zł. 
Główn� przyczyn� spadku przepływów było ni�sze w 2007 roku o 175 mln zł saldo kredytów i 
po�yczek oraz dłu�nych papierów warto�ciowych zwi�zane z ich spłat� w kwocie 65 mln zł. 

W efekcie saldo �rodków pieni��nych Grupy uległo w 2007 roku powi�kszeniu o 26 mln zł do warto�ci 
89 mln zł. 

Porównanie wydatków inwestycyjnych Grupy Boryszew w 2007 roku wzgl�dem analogicznego okresu 
roku poprzedniego przedstawia poni�sza tabela: 

w mln zł 2007 2006 
Amortyzacja 111  107  
Wydatki inwestycyjne 265  183  
w tym:   
 na aktywa rzeczowe i warto�ci niematerialne 109  168  
  na aktywa finansowe (papiery warto�ciowe + po�yczki) 60  14  

 

W 2007 roku wydatki inwestycyjne na aktywa rzeczowe i warto�ci niematerialne wynosiły 109 mln zł i 
wynikały głównie z kontynuacji inwestycji w Aluminium Konin – Impexmetal S.A., Baterpol Sp. z o.o., 
WM Dziedzice S.A.. Spadek poziomu wydatków inwestycyjnych porównaniu do roku 2006 nast�pił w 
zwi�zku z ko�cowymi etapami najbardziej kapitałochłonnych inwestycji w Grupie, czyli w spółkach 
Aluminium Konin – Impexmetal SA oraz Baterpol Sp. z o.o. 

Wzrost wydatków na aktywa finansowe do poziomu 60 mln zł był nast�pstwem inwestycji  
kapitałowych dotycz�cych zakupów udziałów w spółkach Grupy w celu umocnienia pozycji 
wła�cicielskiej oraz udzielenia przez Aluminium Konin- Impexmetal SA  po�yczka długoterminowa dla 
Spółki Midas SA w kwocie 25 mln zł. 

 

ANALIZA KAPITAŁU PRACUJ�CEGO 
Główne wska�niki charakteryzuj�ce maj�tek obrotowy Grupy Boryszew w 2007 roku w porównaniu z 
analogicznym okresem roku poprzedniego przedstawia poni�sza tabela:  

w mln zł 2007 2006 
Niegotówkowy kapitał pracuj�cy 866  935  
Rotacja zapasów (w dniach) 47  41  
Rotacja nale�no�ci z tytułu dostaw i usług (w dniach) 43  51  
Rotacja zobowi�za� z tytułu dostaw i usług (w dniach) 24  28  

Legenda: 

Niegotówkowy kapitał pracuj�cy = zapasy + nale�no�ci z tytułu dostaw i usług – krótkoterminowe zobowi�zania z tytułu dostaw i 
usług 

Warto�� niegotówkowego kapitału pracuj�cego była ni�sza o 69 mln zł na koniec 2007 roku w 
porównaniu do 2006 roku i była konsekwencj� mniejszej sprzeda�y. Spadek niegotówkowego kapitału 
pracuj�cego był wypadkow� spadku nale�no�ci z tytułu dostaw i usług o 176 mln zł, spadku 
zobowi�za� z tytułu dostaw i usług o 92 mln oraz wzrostu zapasów o 15 mln zł. W efekcie nast�pił 
wzrost wska�ników rotacji zapasów oraz spadek wska�ników rotacji nale�no�ci i zobowi�za�. Z uwagi 
na wi�ksz� dynamik� spadku przychodów od niegotówkowego kapitału pracuj�cego, warto�� cyklu 
rotacji wzrosła o 3 dni do poziomu 66 dni. 
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ANALIZA ZADŁU�ENIA ODSETKOWEGO 
Główne wska�niki charakteryzuj�ce zobowi�zania odsetkowe Grupy Boryszew na 31 grudnia 2007 
roku w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2006 roku przedstawia poni�sza tabela:  

w mln zł 2007 2006 Zm. w % 
Zobowi�zania odsetkowe razem 1 161  1 266  -8% 
Zobowi�zania odsetkowe długoterminowe 369  336  10% 
 w tym: obligacje 81  86  -6% 

Zobowi�zania odsetkowe krótkoterminowe 792  930  -15% 
 w tym: obligacje 20  53  -63% 
�rodki pieni��ne i ekwiwalenty 89  62  42% 
Dług netto 1 072  1 204  -11% 
Zobowi�zania odsetkowe / kapitały własne 1,06  1,24  -15% 
     

Legenda: 

Zobowi�zania odsetkowe = zobowi�zania finansowe 

Dług netto = zobowi�zania odsetkowe – �rodki pieni��ne i ekwiwalenty 

Zobowi�zania odsetkowe na koniec 2007 roku zmalały o 105 mln zł w stosunku do poziomu na koniec 
2006 roku i wyniosły 1.161 mln zł. W 2007 roku nast�piła zmiana struktury zadłu�enia, polegaj�ca na 
zwi�kszeniu udziału zobowi�za� odsetkowych długoterminowych do 32%. Warto�� zadłu�enia netto 
spadła w 2007 roku o 132 mln zł do poziomu 1.072 mln zł.   

 

ANALIZA PŁYNNO�CI 
Wska�niki płynno�ci Grupy Boryszew w 2007 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 
poprzedniego przedstawia poni�sza tabela:  

w mln zł 2007 2006 
Płynno�� bie��ca 1,2  1,1  
Płynno�� szybka 0,7  0,7  
Zadłu�enie odsetkowe / EBIDTA 3,2  4,1  

Legenda: 

Płynno�� bie��ca = aktywa obrotowe / zobowi�zania krótkoterminowe 

Płynno�� szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowi�zania krótkoterminowe 

Nieznaczna poprawa płynno�ci bie��cej wynika przede wszystkim wi�kszej dynamiki spadku 
zobowi�za� krótkoterminowych od dynamiki spadku aktywów obrotowych. Do spadku zobowi�za�  
krótkoterminowych przyczyniła si� m.in. zmiana struktury zadłu�enia, tj. zamiana cz��ci zobowi�za� 
finansowych krótkoterminowych zobowi�zaniami finansowymi długoterminowymi. Wska�nik płynno�ci 
bie��cej pozostał na tym samym poziomie wynikał z wy�szego poziomu zapasów na koniec 2007 
roku.  W 2007 rok nast�piła poprawa  wska�nika zadłu�enia odsetkowego do EBITDA, którego 
warto�� spadła do poziomu 3,2 z poziomu 4,1. 

 

KONDYCJA FINANSOWA 
Zasoby Grupy Boryszew (�rodki finansowe oraz limity kredytowe) pozwalaj� na pełne wywi�zywanie 
si� z zaci�ganych zobowi�za�. Grupa posiada mo�liwo�ci finansowe realizacji planowanych 
zamierze� inwestycyjnych. Na dzie� 31.12.2007 roku kwota niewykorzystanych limitów kredytów w 
Grupie wynosiła 200 mln zł. 
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18. CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA WPŁYWAJ�CE NA 
WYNIK 

 

Do najwa�niejszych czynników i nietypowych zdarze� maj�cych miejsce w 2007 roku, które wpłyn�ły 
na wynik Grupy zalicza si�: 

•  wzrost konkurencyjno�ci w sektorze miedzi i cynku powoduj�cy presj� na zmniejszenie mar�y. 
Coraz mocniej widoczne jest równie� zjawisko wypierania miedzi przez inne, ta�sze substytuty,  

• kontrakty terminowe na metale zawarte przez HMN Szopienice niezgodnie z obowi�zuj�cymi w 
Spółce i Grupie Kapitałowej procedurami. Skutkiem rejestracji w ksi�gach zrealizowanej na 
nich straty było zarachowanie w kosztach finansowych kwoty 55,4 mln zł 

• zbycie akcji oraz wycena akcji Skotan S.A. w kwocie (3,9) mln zł. W 2006 roku ww. zdarzenia 
miały pozytywny wpływ na wynik netto Spółki w kwocie 56,1 mln zł, 

• utrzymuj�cy si� wysoki poziom cen na LME wszystkich metali kolorowych, stanowi�cych 
surowiec podstawowy w metalowych spółkach produkcyjnych Grupy i towarzysz�cy temu 
wysoki poziom zapotrzebowania na kapitał obrotowy skutkuj�cy wysokim poziomem  
zadłu�enia zewn�trznego i kosztów finansowych, 

• wzrost  popytu w I półroczu 2007 roku na materiały budowlane w Polsce, 

• wzrost cen ropy naftowej powoduj�cy wzrost cen surowców ropopochodnych. 

 

19. CYKLICZNO�� I SEZONOWO�� 
 

Zarówno produkcja jak i sprzeda� Grupy Boryszew ma charakter sezonowy. Sezonowo�ci� 
charakteryzuj� si� takie produkty jak polimer butelkowy, płyny przeznaczone dla motoryzacji oraz 
materiały budowlane i półfabrykaty z metali nie�elaznych znajduj�ce zastosowanie w budownictwie.  

Sprzeda� polimeru butelkowego zwi�zana jest z popytem na napoje w opakowaniach PET – nasilenie 
popytu nast�puje w okresie letnim. Najwi�kszy popyt na płyny dla motoryzacji wyst�puje pod koniec 
roku kalendarzowego. 

W przypadku spółek produkuj�cych na potrzeby budownictwa zjawisko sezonowo�ci dotyczy 
wyrobów: 

• miedzianych rur instalacyjnych produkowanych przez Hutmen S.A., 
• blach i ta�m z miedzi przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez HMN 

Szopienice S.A., 
• blach cynkowo – tytanowych przeznaczonych na pokrycia dachowe, produkowanych przez 

ZM Silesia S.A. 
• sidingu oraz drzwi produkowanych przez Boryszew SA O/Sochaczew (aktualnie Boryszew 

ERG), 
• pap i gontów dachowych produkowanych przez Izolacj� Matizol SA. 

Zwi�kszenie popytu na ww. towary nast�puje w okresie od wiosny do jesieni. 

 

Podobna sezonowo�� – zwi�kszona sprzeda� w II i III kwartale dotyczy asortymentów: 

• rur kondensatorowych z miedzioniklu, produkowanych przez Hutmen S.A., 
• rur kondensatorowych z mosi�dzu, wykorzystywanych w przemy�le ciepłowniczym, 

produkowanych przez WM Dziedzice S.A., 
• drutu cynkowego produkowanego przez ZM Silesia SA. 

Pozostałe wyroby nie wykazuj� tak wyra�nej cykliczno�ci, wahania wyst�puj�ce w ich sprzeda�y s� 
głównie skutkiem warunków makroekonomicznych i koniunktury 
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Ponadto wyst�puje zjawisko malej�cej sprzeda�y w ostatnich miesi�cach roku – w szczególno�ci w 
grudniu, co jest cz��ciowo efektem długiego okresu �wi�tecznego. 

 

20. RYZYKA I ZAGRO�ENIA 
 

Do czynników rynkowych, które b�d� miały wpływ na osi�gni�te wyniki co najmniej kolejnego kwartału 
nale�y zaliczy�: 

• ogóln� koniunktur� w sektorze metali kolorowych wpływaj�c� zarówno na wolumen sprzeda�y 
spółek Grupy jak i wysoko�� mo�liwych do osi�gni�cia mar� przerobowych, 

• koniunktur� w budownictwie oraz na innych rynkach produktowych, 
• poziom kursu złotego wzgl�dem dolara i euro wpływaj�cy na opłacalno�� eksportu i nat��enie 

konkurencji na rynku krajowym (import), 
• poziom cen metali na giełdach �wiatowych determinuj�cy zarówno wysoko�� 

zaanga�owanego kapitału obrotowego, jak i wpływaj�cy na decyzje zakupowe kontrahentów 
Grupy oraz rzutuj�cy na efektywno�� zabezpiecze� stosowanych przez spółki Grupy, 

• poziom cen polimerów (amorficznego i włóknotwórczego) – b�d�cych obecnie podstawowymi 
surowcami w O/Elana,  

• sytuacja rynkowa na rynku włókien ci�głych oraz polimeru butelkowego, 
• poziom cen złomu akumulatorowego na potrzeby Baterpol Sp. z o.o., 

 

Do najwa�niejszych czynników operacyjnych realizowanych przez poszczególne spółki, które b�d� 
miały wpływ na osi�gane wyniki, nale�y zaliczy�: 

• skuteczno�� działa� handlowych,  we wszystkich  spółkach Grupy, maj�cych na celu 
zwi�kszanie wolumenu sprzeda�y, 

• uzyskanie zało�onych efektów z tytułu przeniesienia produkcji z Hutmen SA do WM Dziedzice 
S.A. 

 

Na wyniki przyszłych okresów mo�e wpłyn�� rozstrzygni�cie sprawy zwi�zanej z cało�ci� 
post�powania upadło�ciowego Spółki Kuag Elana GmbH. Sprawa ta szerzej została opisana w 
punkcie  9 niniejszego sprawozdania. 

 

Dodatkowo na wyniki przyszłych okresów mo�e mie� wpływ wszcz�cie sporu zbiorowego przez 
zwi�zki zawodowe działaj�ce w Hutmen SA. Sprawa ta szerzej została opisana w punkcie  9 
niniejszego sprawozdania. 
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21. REALIZOWANE INWESTYCJE PRODUKCYJNE I 
�RODOWISKOWE 

 

W 2007 roku spółki Grupy Kapitałowej Boryszew poniosły znaczne nakłady inwestycyjne na rzeczowe 
aktywa trwałe zgodnie z poni�szym zestawieniem. Na dzie� sporz�dzenia niniejszego raportu, w 2008 
roku Grupa Kapitałowa Boryszew planuje ponie�� nakłady inwestycyjne w wysoko�ci ok. 143 743 tys. 
zł. 
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Elana PET  

W sierpniu 2007 roku Elana PET zrealizowała inwestycj� o warto�ci  9,5 mln  zł w lini� do przerobu 
odpadów PET na płatki PET. Inwestycja dotyczy rentownego i obiecuj�cego segmentu O/Elana - 
produkcji włókien ci�tych z surowców wtórnych, pozwoli na prawie pełne pokrywanie zapotrzebowania 
O/Elana na płatki PET do produkcji włókien ci�tych i umo�liwi znaczny wzrost jako�ci oraz obni�k� 
kosztów odpadów, zwłaszcza po stronie O/Elana. W wyniku inwestycji nast�pi wzmocnienie integracji 
pionowej ła�cucha produkcyjnego i wzrost warto�ci dodanej segmentu polimerów. 
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O/Elana 

O/Elana w 2007 roku realizował tylko niezb�dne drobne zadania inwestycyjne. Główn� inwestycj� 
zrealizowan� w 2007 roku była modernizacja instalacji technologicznej i energetycznej Polimeryzacji 
III za kwot� 0,5 mln złotych 

 

Elana Energetyka 

Elana Energetyka zako�czyła rozbudow� uj�cia odwodnieniowego za kwot� 1,0 mln zł oraz 
rozpocz�ła modernizacj� jednego z kotłów za kwot� 3,0 mln zł. 

W 2008 roku Elana Energetyka planuje przeznaczy� na inwestycje 4,7 mln złotych. 

 

Boryszew ERG 

Głównymi inwestycjami zrealizowanymi w 2007 roku były modernizacje instalacji i urz�dze� 
produkcyjnych za 0,9 mln zł, w tym zakup nowej spieniarki do polistyrenu za 0,4 mln zł oraz 
rozbudowa oczyszczalni w Sochaczewie za 0,7 mln zł, 

W 2008 roku Boryszew ERG S.A. planuje ł�cznie zainwestowa� ok. 8,7 mln zł. Do głównych 
planowanych inwestycji nale�y zaliczy� budow� oddziału przetwórstwa tworzyw sztucznych za 5,1 mln 
zł. 

 

O/Huta Oława 

Oddział zako�czył w 2Q07 przebudow� kanalizacji sanitarno – deszczowej za 1,5 mln zł (inwestycja 
kontynuowana z 2006 roku). 

 

Izolacja Matizol 

W 2007 uruchomiono produkcj� pap modyfikowanych w zakładzie produkcyjnym w Chełm�y. 
Zmodernizowano lini� nr 1 w Gorlicach słu��c�, do produkcji pap modyfikowanych. 
Zako�czono budow� zbiornika magazynowego asfaltu w Zakładzie Produkcyjnym w Gorlicach i 
zbiornik przekazano do eksploatacji. 
W 2008 roku Izolacja Matizol planuje ponie�� nakłady inwestycyjne na rozwój i modernizacj� spółki w 
wysoko�ci ok. 2,0 mln zł. 
Głównym zadaniem inwestycyjnym b�dzie modernizacja linii produkcyjnej nr 1 w Zakładzie 
Produkcyjnym w Gorlicach zakup i monta� paletyzarki  oraz pieca do obkurczania palet o warto�ci 
około 1,0 mln złotych. 

 

Zakłady Tworzyw i Farb 

W 2007 roku realizowano głównie zadania zwi�zane z odtworzeniem i modernizacj� maszyn                         
i urz�dze� wiod�cych w realizacji zada� produkcyjnych. 

Planowane nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w okresie kolejnych 12 miesi�cy 
wynosi� b�d� około 2,0 mln złotych i zostan� przeznaczone na inwestycje wpływaj�ce na wzrost 
konkurencyjno�ci Spółki. 

 

NPA Skawina 

Z bardziej istotnych zada�, spółka realizuje inwestycj� w skr�cark� trzy-koszow� z ci�gark�, co 
umo�liwi produkcj� lin. Zadanie to jest nast�pnym krokiem po zamontowaniu i uruchomieniu produkcji 
na skr�carce DTB 1250. Planowana produkcja na lata 2008 – 2013 to 4.500 do 19.000 ton rocznie. 

Ł�czna warto�� poniesionych nakładów inwestycyjnych w 2007 roku wyniosła blisko 4 mln złotych. 
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W 2008 roku NPA Skawina planuje przeznaczy� na inwestycje ok. 14,2 mln zł.  Opracowany plan 
rozwoju i modernizacji wpisuje si� w strategi� rozwoju produkcji wyrobów o wysokim stopniu 
przetworzenia (druty i przewody) charakteryzuj�cych si� najwy�szymi premiami przerobowymi 
mo�liwymi do uzyskania na rynku. Odpowiada równie� oczekiwaniom rynkowym i zwi�ksza 
konkurencyjno�� przedsi�biorstwa. Brak inwestycji dostosowuj�cych ofert� przedsi�biorstwa do 
potrzeb rynkowych spowodowałby w najbli�szych latach drastyczne obni�enie rentowno�ci 
przedsi�biorstwa.  Najwi�ksz� inwestycj� jest linia produkcyjna składaj�ca si� z wysokowydajnej 
ci�garki i skr�carki (oraz urz�dze� towarzysz�cych). 

 

Aluminium Konin – Impexmetal 

Najwi�kszy udział w wydatkach Grupy Kapitałowej na realizacj� inwestycji w 2007 roku stanowi� 
inwestycje przeprowadzone przez Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 
Zrealizowano główne zadania z zakresu modernizacji W�zła Ta�m Cienkich maj�ce na celu 
zwi�kszenie zdolno�ci produkcyjnych do 80 tys. ton rocznie. 
Nale�� do nich m.in.: 
� Modernizacja walcarki zimnej nr 1,  
� Linia ci�cia wzdłu�nego. 
� Budowa stanowiska do pakowania ta�m cienkich. 
� Budowa magazynu pionowego składowania rulonów, zakup �rodków transportu. 
� Zakup pieców do obróbki cieplnej rulonów. 
� Podniesienie mo�liwo�ci przyjmowania, składowania i namiarowania wsadu. 
� Zakup �rodków transportu materiałów PW/PO. 
� Budowa nowego pieca topielnego. 
Na realizacj� modernizacji w Zakładzie Przetwórczym w 2007 roku wydatkowano ł�cznie 51,1 mln zł. 

 
Pozostałe zadania z zakresu modernizacji W�zła Ta�m Cienkich zgodnie z zało�eniami do planu b�d� 
kontynuowane w 2008 r. Nale�� do nich przede wszystkim: 
� Modernizacja szlifierki SAXW. 
� No�yca do ci�cia platerów. 
� Odlew półci�gły z piecem odstojowym.  
W 2008 roku Aluminium Konin-Impexmetal S.A. planuje ponie�� nakłady inwestycyjne na rozwój i 
modernizacj� spółki w wysoko�ci ok. 52,5 mln zł. 
 

Baterpol Sp. z o.o. 

W ramach prac inwestycyjnych przeprowadzonych w 2007 roku w Baterpol Sp. z o.o. najwi�kszym 
zadaniem inwestycyjnym było oddanie do eksploatacji nowej linii do odlewania ołowiu rafinowanego i 
stopów ołowiu. Inwestycja ta pozwoliła na spełnienie oczekiwa� odbiorców wyrobów Spółki w zakresie 
powtarzalno�ci wymiarowo�ci, składu chemicznego g�sek ołowiu w przekroju oraz zdecydowanej 
poprawy powierzchni odlewanych g�sek. Linia ta umo�liwia równie� odlewanie stopów wapniowych. 
Zako�czenie rozruchu potwierdzone certyfikatem z testami ko�cowymi oraz przekazanie do 
eksploatacji nast�piło w okresie wrzesie� – listopad 2007 roku. Nakłady na ww. inwestycj� wyniosły 
2,7 mln zł. 
 
Na 2008 roku Baterpol Sp. z o.o. planuje wydatki inwestycyjne w kwocie około 16 mln zł. 
Wa�niejsze planowane zadania inwestycyjne to: 
� „Nowy filtr z ruroci�gami, klapami i sterowaniem”, 
� „Zabudowa II pieca uchylno – obrotowego w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego”,  
� „Instalacji odpylaj�cej kotły rafinacyjne i KPO” w Zakładzie Ołowiu.  
 

ZM Silesia S.A. 

ZM Silesia S.A. w ci�gu ostatnich lat sukcesywnie realizuje program inwestycyjny maj�cy na celu 
popraw� jako�� produkcji oraz zwi�kszenie wolumenu i asortymentu blach i ta�m cynkowo – 
tytanowych. Blachy i ta�my cynkowo – tytanowe s� najwa�niejszym produktem ZM Silesia SA. W 
2007 roku spółka zainwestowała w zakup pieca do wygrzewania rulonów. Nowy piec do wygrzewania 
rulonów zast�puje dotychczas pracuj�cy piec samotokowy, który był jedn� z przyczyn wyst�puj�cych 
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w przeszło�ci problemów jako�ciowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 mln zł. W roku 2007 
spółka wydała na ten cel 1,0 mln zł.  
Zainstalowanie nowego pieca umo�liwi wzrost produkcji i sprzeda�y z planowanych 9.000 tys. ton w 
2008 roku do poziomu 12.000 ton w roku 2009.  
Zako�czenie inwestycji planowane jest w 2008 roku. 
Pozostałe inwestycje to zadania drobne modernizacyjne i odtworzeniowe.  
 
Planowane na 2008 rok zadania inwestycyjne w kwocie 6,2 mln zł maj� charakter modernizacyjno – 
odtworzeniowy i dotycz� wydatków zwi�kszaj�cych warto�� rzeczowego maj�tku trwałego. 

 

Hutmen S.A. 

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku przez Hutmen S.A. na rzeczowe aktywa trwałe oraz 
warto�ci niematerialne wyniosły 6,7 mln. zł, z czego 0,7 mln zł. dotyczyło zada� zwi�zanych z ochron� 
�rodowiska. Wa�niejsze zadania zrealizowane w Hutmen S.A. w 2007 roku to: 
� modernizacja odlewów półci�głych, 
� krystalizatory do odlewów półci�głych, 
� spektrometr emisyjny, 
� samochody osobowe, 
� prasa do paczkowania wsadów KOGD. 
 

Plan inwestycyjny na rok 2008 w Hutmen S.A. przewiduje nakłady w wysoko�ci 4,6 mln zł, w tym na 
ochron� �rodowiska około 90 tys. zł. 
Nakłady s� skoncentrowane głównie na modernizacji istniej�cych urz�dze� oraz na modernizacji 
infrastruktury Spółki. 
Główne zadania inwestycyjne: 
� modernizacja pieca PA-600, 
� modernizacja linii odlewu Zamet-2, 
� modernizacja obiegu wodnego kompresorowni, 
� modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego. 
 

WM Dziedzice S.A. 

Nakłady inwestycyjne poniesione w 2007 roku w WM Dziedzice S.A. na rzeczowe aktywa 
trwałe oraz na warto�ci niematerialne i prawne wyniosły 7,3 mln zł, w tym 0,2 mln zł wydatkowano na 
ochron� �rodowiska. 
Najwa�niejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2007 roku: 
� Wybieg do prasy przeciwbie�na Ewa, 
� Modernizacja walcarki pielgrzymowej KPW 75, 
� Modernizacja prasy G, 
� Kosze odb. na ci�g. prost. i piły MR, 
� Rozbudowa Oddz. Kr��ków Monetarnych. 
 
Nakłady inwestycyjne planowane na rok 2008 w WM Dziedzice S.A wynios� 20,2 mln zł. 
Plan zada� inwestycyjnych na 2008 rok przedstawia si� nast�puj�co: 
� Modernizacja pieca Bak, 
� Modernizacja walcarki pielgrzymkowej KPW 75, 
� Wybieg do prasy przeciwbie�nej Ewa, 
� Specjalistyczny piec do topienia otoczki, 
� Zakup i monta� odlewu ci�głego, 
� Zakup zaostrzarki oporowej, 
� Ci�garka b�bnowa do drutów z nawijark�, 
� Zakup dodatkowej prostarki KR 75, 
� Modernizacja no�ycy do ciecia ta�m w stanie mi�kkim, 
� Modernizacja systemu odbioru pr�tów na prasie Felicja, 
� Zakup prostarki profilowej dla �rednic powy�ej 90 mm, 
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� Modernizacja układu sterowania prasy Danuta, 
� Modernizacja układu hydrauliki siłowej i pneumatyki walcarki NORTON 650, 
� Modernizacja infrastruktury energetycznej, 
� Modernizacja chłodni kominowej ZWT, 
� Komputeryzacja, 
� Modernizacja infrastruktury - ZPM drogi, place, ogrodzenia, 
� Modernizacja pokry� dachowych – ZPM, 
� Wymiana stolarki okiennej w Budynku Administracyjno-Usługowym ZPM, 
� Modernizacja du�ej hali Walcowni Ta�m – dachu, okien, 
� Lampa RTG do spektrometru ADVANT Xp, 
� Zakup kołpaka ochronnego pieca Ebner, 
� Zakup płyt grafitowych na wybieg prasy Danuta, 
� Modernizacja układu chłodzenia oleju na prasie Felicja, 
� Piec tyglowy do okre�lania składu chemicznego. 
 
HMN Szopienice S.A. 

W 2007 roku HMN Szopienice S.A. poniosła nakłady na realizacje planu inwestycyjnego w wysoko�ci 
3,7 mln zł. Najwa�niejsze zadania uko�czone: 
� Modernizacja walcarki tandem dwuklatkowy, L#4, 
� Modernizacja walcarki gor�cej, L#2, 
� Zakup spektrometru emisyjnego, 
� Modernizacja linii nr 8, 
� Przebudowa bramy kolejowej i wjazdu do namiarowi, 
� Modernizacja suwnic: S-5 i S-15, 
� Zakup wózka widłowego 6t, 
� Modernizacja odcinka wodoci�gu fi 350 pod ul. Bagienn�, 
� Zakup samochodów osobowych, 
� Zakup spektrometru r�cznego do złomów Cu i MS, 
� Modernizacja odpylni, 
� Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego Walcowni, 
� Modernizacja układu zasilania urz�dze� namiarowni w oddziale odlewni. 
 
Nakłady inwestycyjne planowane na rok 2008 w HMN Szopienice S.A wynios� 4,2 mln zł. 
Najwa�niejsze zadania: 
� Zakup paczkarki do złomów Cu i Ms, 
� Linia do segregacji złomów Cu i Ms, 
� Modernizacja walcarki tandem dwuklatkowy L#4: 
modernizacja - wymiana elektroniki walcarki. 
 

FŁ T Polska Sp. z o.o. 

W 2007 roku spółka zakupiła specjalny program komputerowy „Romax” do przeprowadzania oblicze� 
potwierdzaj�cych przydatno�� ło�ysk do konkretnych zastosowa�, dla ró�norodnych warunków 
zabudowy, zmiennych warunków obci��e� i obrotu, i innych warunków. Program „Romax” b�dzie 
wykorzystywany zarówno przez FŁT Polska, jak równie� przez zagraniczne spółki grupy ło�yskowej. 
 
W 2008 roku spółka planuje wydatki na rzeczowe aktywa trwałe w wysoko�ci 0,2 mln zł.  
 
 

INWESTYCJE ZWI�ZANE Z OCHRON� �RODOWISKA 

W 2007 roku inwestycje dotycz�ce ochrony �rodowiska wyniosły w Grupie Kapitałowej Boryszew 
15 578  mln zł. 

W�ród spółek Grupy, najwi�ksze inwestycje zwi�zane z ochron� �rodowiska w 2007 roku zrealizowała 
spółka Baterpol, realizuj�c inwestycje �rodowiskowe za sum� 1,5 mln zł.  
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W ramach tej kwoty spółka przeprowadziła modernizacj� krótkiego pieca obrotowego polegaj�c� na 
wykonaniu obudowy pieca KPO osłonami, podł�czaj�c gazy wentylacyjne do istniej�cych filtrów oraz 
wyposa�ono piec w stanowiska odlewania wlewków ołowiu surowego z KPO. 

W roku 2008 Grupa Impexmetal planuje ponie�� nakłady inwestycje na ochron� �rodowiska w 
wysoko�ci 9,8  mln zł. 

Najwa�niejsze planowane na okres 2008 - 2010 projekty inwestycyjne dotycz�ce ochrony �rodowiska 
wg podmiotów Grupy: 

ZTiF Złoty Stok – kontynuacja budowy linii do recyclingu. Kontynuacja przebudowy kanalizacji 
deszczowej, zapewniaj�cej odbiór  i podczyszczanie wód deszczowych z terenów Oddziału. 

 

WM Dziedzice S.A. - w latach 2008 – 2010 spółka planuje nakłady inwestycje na ochron� �rodowiska 
w wysoko�ci 1,1mln.zł. Planowane inwestycje to: 

� modernizacja chłodni wentylatorowej – projekt został rozpocz�ty w 2007roku i polega na 
zast�pieniu chłodni tzw. obiegu czystego o wyd. 500m3/h, dwoma chłodniami wentylatorowymi o 
odpowiedniej wydajno�ci oraz ich podł�czenie. Stara chłodnia została wyburzona a wszystkie 
elementy azbestowe zostan� poddane utylizacji.. Obecnie trwa kontynuacja projektu, a 
zako�czenie jest planowana na 30.06.2008 rok,  

� modernizacja chłodni kominowej – realizacja projektu planowana jest na 2009 rok i polega� 
b�dzie na zast�pieniu istniej�cej chłodni kominowej o obci��eniu hydraulicznym 240 m3/h, 
chłodni� wentylatorow� o odpowiedniej wydajno�ci. Przeprowadzenie modernizacji chłodni 
kominowej pozwoli wyeliminowa� elementy konstrukcyjne zawieraj�ce azbest jak równie� 
elementy konstrukcyjne zanieczyszczone azbestem i przekaza� je do unieszkodliwienia, 

� modernizacja układów energetycznych zawieraj�cych PCB u - Przewiduje si� dwu etapow� 
realizacj� zadania: I ETAP – 2009 rok, II ETAP – 2010 rok. Realizacja poszczególnych etapów 
zadania pozwoli na usuni�cie z eksploatacji i utylizacj� kondensatorów i transformatorów 
zawieraj�cych PCB tj. polichlorowany bifenyl. 

 
HMN Szopienice S.A. – w 2008 roku spółka nie planuje wydatków na ochron� �rodowiska. 
Planowane nakłady na ochron� �rodowiska w latach nast�pnych, tj. 2009 do 2010 wynosz� 5,1 mln zł. 
W ramach ww. kwoty HMN Szopienice S.A. przewiduje wymian� oraz utylizacj� transformatorów  
i kondensatorów zawieraj�cych PCB, tj. polichlorowany bifenyl (Realizacja Rozporz�dzenia Min. 
Gospodarki z 24.06.2002 roku (Dz.U.96/2002, poz.860), dopuszczaj�cego wykorzystanie urz�dze� 
zawieraj�cych PCB do 30.06.2010 roku w tym: 
� rok 2009 zakup i wymiana transformatorów pieców topielnych oraz transformatorów pieców 

odlewniczych – 2,0 mln zł  
� rok 2010 zakup i wymiana baterii kondensatorów pieców topielnych, baterii pieców odlewniczych, 

baterii kondensatorów – 3,1 mln zł 
 

Baterpol Sp. z o.o. – w latach 2008 – 2009 planuje m.in. budow� nowoczesnej odpylni w celu 
ograniczenia emisji w Zakładzie Ołowiu. Przeprowadzenie inwestycji pozwoli na zatrzymanie i 
likwidacj� pieca topielnego o niskiej efektywno�ci produkcyjnej i du�ej uci��liwo�ci dla �rodowiska. 
Ponadto Spółka deklaruje inwestycje maj�ce na celu popraw� ochrony �rodowiska poprzez; 
zamkni�cie obiegu wód opadowych, dalsz� hermetyzacja procesów technologicznych.  

Ł�czna kwota planowanych, przez Baterpol Sp. z o.o., inwestycji zwi�zanych z ochron� �rodowiska w 
latach 2008 – 2009 wynosi 11,3 mln zł.  

 

ZM Silesia S.A. 

� Zakład produkcyjny ZM ,,Silesia” w Katowicach w roku 2007 uzyskał na mocy decyzji 
administracyjnej pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji metali nie�elaznych z rud 
metali, koncentratów lub produktów z odzysku w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych 
lub elektrotechnicznych. Powy�szy dokument uprawnia Zakład do wprowadzania zanieczyszcze� 
pochodz�cych z instalacji do �rodowiska przy jednoczesnej gwarancji obni�enia do poziomu 
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uzasadnionego wzgl�dami technicznymi i ekonomicznymi wpływu instalacji na �rodowisko, w 
zwi�zku z tym nie planuj� nowych inwestycji w zakresie ochrony �rodowiska w latach 
nadchodz�cych. 

� Zakład Huta Oława w Oławie planuje 3 zadania inwestycyjne w zakresie ochrony �rodowiska 
w nadchodz�cych latach: 
− zabezpieczenie instalacji bieli przed zanikami pr�du 
− ograniczenie hałasu na wydziale minii ołowianej. 
Nakłady na ww. inwestycje wynios� 1,2 mln zł w roku 2008 i 1,2 mln zł w roku 2009. 
Najwa�niejszym zadaniem jest zainstalowanie generatora pr�du zapewniaj�cego zasilanie filtrów 
instalacji produkcji bieli cynkowej na wypadek zaniku napi�cia. Zadanie b�dzie realizowane w 
latach 2008 – 2009 ł�czne nakłady wynios� 2,1 mln zł. 

 

22. BADANIA I ROZWÓJ 
 

Istotne prace w ramach bada� i rozwoju prowadzone były w 2007 roku w nast�puj�cych zakładach: 

 

Boryszew ERG 

W Boryszew ERG S.A. kontynuowano prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania 
technologii nowych klejów i dyspersji polioctanowych. Przygotowano do ostatecznego wdro�enia 
technologie dla nast�puj�cych wyrobów: 
�  klejów Winibor S, Winibor SF i Winibor SA, 
�  klejów CR/S/W – 8, CR/S/W – 10, CR/W/P – 8, CR/O, 
�  dyspersji polioctanowej Borwinyl 60%JR 
�  dyspersji polioctanowej Borwinyl L. 
Opracowano równie� technologie otrzymywania 40 i 60% dyspersji polioctanowych dla du�ych 
producentów klejów do drewna.  

Ł�czna warto�� nakładów na prace badawcze i rozwojowe odniesiona w koszty 2007 roku wyniosła  
147 tys. zł. 

 

O/Elana 

W 2007 roku zakład rozszerzył ofert� asortymentow� prz�dz barwionych, o prz�dze kolorowe 
błyszcz�ce (nakład 15.000 zł). Ponadto uzyskano certyfikaty Oeko Tex w klasie I dla włókien ci�tych 
produkowanych na  bazie regranulatów (nakład 21.950 zł) oraz zako�czono prace laboratoryjne 
opracowania technologii produkcji polimerów biodegradowalnych. Przygotowano receptury i 
parametry procesowe dla przeprowadzenia próby w skali przemysłowej (nakład ok. 30.000 zł). Zakład 
uczestniczył równie� w testowaniu polimerów włóknotwórczych od ró�nych dostawców. Wytypowano 
potencjalnych dostawców polimerów. 

  

Elana PET 

Dokonano wyboru i zakupu linii o wydajno�ci 1000t/m-c do recyklingu butelek PET. Warto�� inwestycji 
wyniosła 9,5 mln złotych. Uruchomienie linii nast�piło w listopadzie 2007roku.  

 

Izolacja Matizol 

Efektem prac prowadzonych w Spółce w dziedzinie bada� i rozwoju w 2007 roku było poszerzenie 
asortymentu wyrobów o:  
� nowe odmiany gontów – gonty cieniowane, 
� pap� modyfikowan� na osnowie welonu szklanego WELPLAST SUPER, 
� pap� modyfikowan� na włókninie poliestrowej GORBIT SUPER PLUS.  
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NPA Skawina 
Wa�niejsze osi�gni�cia w dziedzinie bada� i rozwoju NPA Skawina: 
� Wspólnie z Akademi� Górniczo – Hutnicz� w Krakowie – praca badawcza zwi�zana z nowym 

typem przewodu energetycznego. 
� Opracowanie technologii wytwarzania nowego przewodu energetycznego na bazie stopów 

aluminium – cyrkon. 
� Rozpocz�cie produkcji walcówki, drutów i przewodów ze stopów. (m. in. AL59)  
� Opracowanie i wdro�enie technologii produkcji drutów i przewodów stopowych o specjalnych 

wła�ciwo�ciach ( podwy�szone wytrzymało�ci ). 
� Rozpocz�cie projektu produkcji drutów i przewodów EHC (Eksta High Conductivity). 
� Uzyskanie nowych typów walcówki dla potrzeb przemysłu samochodowego i cienkie druty. 
� Rozpocz�cie produkcji walcówek stopowych pod potrzeby przemysłu ameryka�skiego. 
� Opracowanie technologii produkcji drutów profilowych. 
� Rozpocz�cie projektu produkcji przewodu o specjalnej konstrukcji . 
Warto�� aktywowanych zako�czonych prac rozwojowych w tej spółce wyniosła 1.766 tys. zł. 
 

Aluminium Konin – Impexmetal S.A. 

W 2007 roku rozpocz�to realizacj� prac rozwojowych w ramach umowy o projekt celowy pt. 
„Uruchomienie technologii produkcji cienkich wyrobów walcowanych do zastosowania w motoryzacji i 
opakowaniach”, współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy�szego, 
realizowanych przez Instytut Metali Nie�elaznych oddział Metali Lekkich w Skawinie. Warto�� prac 
zrealizowanych w 2007 roku wyniosła 660 tys. zł, z czego dofinansowanie z MNiSW wyniosło 0,3 tys. 
zł. Projekt ten kontynuowany b�dzie w 2008 roku. 

Ponadto prowadzone były prace rozwojowe przez własne słu�by, w ramach których zrealizowano 
nast�puj�ce zadania: 
� Zaprojektowanie nowego stopu AlSiMnZn, do którego produkcji mo�na wykorzysta� odpady 

produkcyjne powstaj�ce podczas produkcji wyrobów platerowanych. Zaprojektowany stop w 
postaci wyrobów walcowanych jest oferowany klientom. 

� Zaprojektowano i wdro�ono w produkcji ta�my cienkie ze stopu własnej konstrukcji dla 
wymienników ciepła stosowanych w przemy�le samochodowym charakteryzuj�ce si� bardzo 
dobrymi wła�ciwo�ciami oraz składem chemicznym wolnym od zastrze�e� prawnych 
(patentowych). 

� W trakcie procesu projektowania s� dwa wyroby - ta�ma cienka platerowana oraz ta�ma gruba 
platerowana na elementy wymienników ciepła dla automotive. 

� W pocz�tkowej fazie projektowania jest specjalna ta�ma trójwarstwowa, dla specjalnych 
zastosowa� w motoryzacji. 

 

ZM Silesia S.A. 

W 2007 roku została zako�czona i wdro�ona, przy współpracy z AGH w Krakowie, praca badawcza 
pod tytułem „Opracowanie i wdro�enie technologii wytwarzania drutów, z zastosowaniem metody 
ci�głego odlewania i walcowania, ze stopu ZnAl15 przeznaczonych do nanoszenia warstw 
antykorozyjnych technik� natryskiwania cieplnego”. Zadanie to było kontynuowane od 2005 roku. 

Nakłady inwestycyjne na ww. prace badawczo-rozwojowe zamkn�ły si� kwot� 294 tys. zł. Praca była 
współfinansowana przez KBN. 

Wdro�enie nowej technologii produkcji drutu ZnAl umo�liwiło rozpocz�cie produkcji drutu ZnAl na 
skal� przemysłow�. Planowany wzrost produkcji i sprzeda�y przeniesie si� w najbli�szych latach na 
warto�� przychodów ze sprzeda�y. 

 

Hutmen S.A. 

Spółka aktualnie prowadzi prac� rozwojow� "Opracowanie technologii produkcji odlewniczych 
mosi�dzów armaturowych". W roku 2007 poniesiono na t� prac� nakłady w wysoko�ci 633,93 zł 
(wykonanie bada� laboratoryjnych próbek mosi�dzu). 
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WM Dziedzice S.A. 

W 2007 roku WM” Dziedzice” S.A. prowadziła prace badawczo –rozwojowe maj�ce głównie na celu: 
� zwi�kszenie uzysku poprzez modyfikacj� matryc, 
� obni�enie kosztów produkcji i skrócenie cyklu technologicznego produkcji pr�tów, 
� zwi�kszenie produkcji nowych profili w gat. MA56 
� prowadzono równie� prace badawczo- rozwojowe zmierzaj�ce do poszerzenie asortymentu oraz 

zwi�kszenia produkcji produkowanych wyrobów. 

Koszty poniesione na prace badawczo-rozwojowe w roku 2007 wyniosły 166,0 tys. zł.  

 

HMN Szopienice S.A. 

W HMN Szopienice S.A. w 2007 r. opracowano i wykonano nast�puj�ce prace badawcze i rozwojowe: 

� Kontynuacja prac badawczych w ramach projektu celowego nr 6T08 2004C/06437 „Opracowanie  
i wdro�enie technologii wytwarzania typoszeregu ta�m z miedzi fosforowej i wybranych gatunków 
mosi�dzu z przeznaczeniem głównie dla elektroniki i elektrotechniki” realizowane we współpracy  
z Instytutem Metali Nie�elaznych w Gliwicach.  

� Badania nad przewodno�ci� ta�m miedzianych. Opracowanie zespołowe „ Analiza technologii 
produkcji miedzi w gatunku M1E na podstawie danych z 2006 roku i wybranych bie��cych. 
Badanie przewodno�ci elektrycznej wła�ciwej wlewków w gatunku M1E po zastosowaniu 
preparatu Carbon-N” 

� Produkcja partii próbnej ta�m w gatunku CuZn5. 
� Wdro�enie modułu produkcyjnego w nowym systemie komputerowym IFS. 
� Badania procesu odlewania wlewków – opracowania zespołowe dotycz�ce optymalizacji czasu 

ekstrakcji k�pieli metalu za pomoc� argonu oraz nowych �rodków pokrycia k�pieli ECOSAL CU 
460 i 550. 

Koszty poniesione w roku 2007przez hut� na prace badawczo-rozwojowe wynosz� 693 tys. zł 

 

Baterpol Sp. z o.o. 

Spółka opanowała i wdro�yła technologi� produkcji stopów wapniowych.  
Przyst�piła do opracowania technologii zmniejszania (usuwania) zawarto�ci talu ze swoich wyrobów. 
W roku 2007 spółka nie poniosła �adnych nakładów na ww. prace. 

 

23. PERSPEKTYWY ROZWOJU 
 

Celem przyj�tych przez Grup� Boryszew, a tym samym przez Spółk� Boryszew zało�e� do 
długoterminowej strategii rozwoju jest umacnianie wysokiej pozycji rynkowej w sektorach, w których 
działa Grupa  poprzez systematyczny wzrost sprzeda�y, rozszerzanie gamy asortymentowej i zmian� 
struktury asortymentowej w kierunku wzrostu udziału produktów o wy�szych mar�ach. Efektem tego 
powinien by� wzrost maj�tku i zyskowno�ci Spółki i Grupy Kapitałowej, a tym samym wzrost warto�ci 
dla akcjonariuszy w długim okresie. 

Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentruj� si� na zako�czeniu prowadzonych                        
w Spółkach procesach restrukturyzacyjnych i inwestycyjnych oraz maksymalizacji ich efektów.  

W listopadzie 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. pozytywnie zaopiniowała kierunki 
restrukturyzacji, przedstawione w Strategii dla Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu na lata 2008 – 
2010. Plan naprawczy dla Oddziału Elana zakładał zamkni�cie nierentownego wydziału chemicznego, 
wytwarzaj�cego półprodukt słu��cy do produkcji włókien i polimeru PET.W obecnej chwili trwaj� prace 
rozbiórkowe Polimeryzacji, b�d�cej cz��ci� Wydziału Chemicznego oraz wykonywane s� prace 
zwi�zane z likwidacj�. Zaprzestanie wytwarzania półproduktu wi��e si� równie� z zako�czeniem 
zakupów paraksylenu, który jest wyrobem akcyzowym podlegaj�cym szczególnemu nadzorowi. 
Obecnie planowana produkcja w Oddziale Elana w Toruniu opiera� si� b�dzie na kupowanych 
polimerach i recyklatach.                 
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W ramach tworzenia Segmentu cynkowo – ołowiowej w listopadzie 2007 roku przeprowadzono proces 
poł�czenia Boryszew S.A. O/Huta Oława ze Spółk� ZM Silesia S.A. nale��c� do Grupy Kapitałowej 
Impexmetal S.A.  

W ramach budowanej strategii dla Grupy Hutmen zrealizowano dotychczas cz��� zada� 
restrukturyzacyjnych w obszarze produkcji i handlu. Dokonano m. in. przeniesienia produkcji pr�tów 
ci�gnionych oraz produkcji mosi�dzów wyciskanych z Hutmen S.A. do WM Dziedzice S.A.,                            
i przebudowano struktur� organizacyjn� polegaj�c� na koncentracji na rynkach docelowych.  

W celu optymalizacji kosztów działalno�ci została podj�ta decyzja o poł�czeniu Impexmetal S.A. z 
Aluminium Konin-Impexmetal S.A. Poł�czenie jest dokonywane poprzez przeniesienie całego maj�tku 
spółki przejmowanej - Aluminium Konin - Impexmetal S.A. na spółk� przejmuj�c� – Impexmetal S.A. 
W dniu 30 kwietnia 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ł�cz�cych si� spółek podj�ło 
uchwały o poł�czeniu Impexmetal S.A. z Aluminium Konin – Impexmetal S.A.  
 
Poł�czenie spółek, w ocenie Zarz�du, b�dzie skutkowa� wzrostem efektywno�ci w zarz�dzaniu 
polityk� i działalno�ci� Grupy Impexmetal oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. 
Przeprowadzenie wewn�trznej konsolidacji Grupy Impexmetal pozwoli na zwi�kszenie rentowno�ci, 
obni�enie kosztów ogólnego zarz�du i kosztów finansowych. Efektywny sposób zarz�dzania, 
skoncentrowany maj�tek oraz uproszczona struktura przyczyni� si� do umocnienia pozycji Spółki na 
rynku. Zamierzone zmiany organizacyjne przyczyni� si� do wzrostu warto�ci Spółki, co le�y w 
interesie jej akcjonariuszy.  

Ponadto d��eniem Grupy Kapitałowej jest wykorzystanie potencjału nieruchomo�ci jaki Grupa 
posiada w spółkach zlokalizowanych na Górnym i Dolnym �l�sku oraz w �cisłym centrum 
biznesowym Warszawy. W dniu 26 lutego 2008 roku Impexmetal otrzymał, po kilku latach stara�, 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu przy ul. Łuckiej w Warszawie. Obecnie priorytetem 
jest uzyskanie klauzuli prawomocno�ci dla uzyskanych warunków zabudowy, co pozwoli na 
kontynuowanie działa� zwi�zanych z t� lokalizacj�. 

Hutmen S.A. prowadzi produkcj� na gruncie o powierzchni 20,30 ha w korzystnej lokalizacji 4 km od 
centrum Wrocławia. Ze wzgl�du na oddziaływanie na �rodowisko i uci��liwo�� dla otoczenia 
lokalizacja zakładu hutniczo-przetwórczego Hutmen we Wrocławiu przy ul. Grabiszy�skiej jest 
niekorzystna. Lokalizacja ta – blisko centrum miasta – obejmuje grunty o znacznej warto�ci rynkowej, 
które nie s� wykazywane w aktywach bilansu. Sprzeda� tych gruntów lub realizacja na nich projektu 
deweloperskiego mo�e da� zysk znacz�co wi�kszy od zysku na działalno�ci produkcyjno-handlowej 
Firmy. W zwi�zku z powy�szym rozwa�ana jest likwidacja produkcji w obecnej lokalizacji i inne 
wykorzystanie gruntów. Aby to mogło nast�pi�, konieczna jest zmiana zapisu w planie 
zagospodarowania przestrzennego tego terenu, który to proces został rozpocz�ty na pocz�tku roku 
2008. 

Rozwa�a si� nast�puj�ce scenariusze prowadzenia dalszej działalno�ci przez Hutmen: 
� całkowita likwidacja działalno�ci produkcyjnej na zajmowanym terenie bez przeniesienia 

produkcji, z wyprzeda�� maj�tku oraz fizyczna likwidacj� budynków i budowli; 
� całkowite lub cz��ciowe przeniesienie produkcji do Walcowni Metali "Dziedzice" (w roku 2007 

przeniesiono do WMD produkcj� mosi�dzów); 
� utworzenie spółki z partnerem bran�owym i budowa nowego zakładu przetwórstwa miedzi w 

specjalnej strefie ekonomicznej (trwa poszukiwanie inwestora zagranicznego lub krajowego); 
� pozostawienie na obecnym terenie produkcji odlewniczych stopów miedzi i kontynuacja produkcji 

do czasu realizacji projektu deweloperskiego (5 - 6 lat), a nast�pnie likwidacja lub sprzeda� 
wyposa�enia 

� prowadzenie działalno�ci w niezmienionym zakresie 
 
Czynniki, od których zale�y powodzenie realizacji projektu deweloperskiego to przede wszystkim: 
� Uzyskanie zmiany kwalifikacji terenu w planie zagospodarowania przestrzennego (działania 

rozpocz�te). Wydaje si�, �e nie ma pewno�ci co do terminu zmiany zapisu w planie 
zagospodarowania przestrzennego, oszacowanego wst�pnie na 2 lata. 

� Znalezienie kontrahenta ch�tnego do zakupu terenu. Znalezienie takiego kontrahenta b�dzie 
zale�ało od koniunktury i ceny gruntów. W konsekwencji jest to najwa�niejszy czynnik wpływaj�cy 
na realno�� i rentowno�� przedsi�wzi�cia. 
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� Uzgodnienia ze zwi�zkami zawodowymi. Z ju� sformułowanych ��da� zwi�zków zawodowych 
wynika, �e istot� sporu b�dzie wielko�� odpraw i zakres działa� osłonowych. Wydatki te w 
konsekwencji wpłyn� na rentowno�� projektu. 

� Na rentowno�� projektu deweloperskiego wpłynie tak�e mo�liwo�� naliczenia przez gmin� 
podatku od zmiany warto�ci gruntu po zmianie zapisu w planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

24. UMOWY Z BIEGŁYM REWIDENTEM 
 

W dniu 28 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza Boryszew S.A. (zgodnie z art.66 ust. 4 Ustawy o 
rachunkowo�ci) wybrała firm� Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzib� w Warszawie  przy ul. Pi�knej 18, 
do badania sprawozda� finansowych Boryszew S.A. i Grupy Kapitałowej Boryszew za rok 2007. 

Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest zapisana na li�cie podmiotów uprawnionych do badania sprawozda� 
finansowych pod numerem ewidencyjnym 73, prowadzonej przez KRBR.  

W dniu 1 sierpnia 2007 roku Spółka zawarła z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� 
finansowych spółk� Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzib� w Warszawie, umow� o badanie rocznego i 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2007 oraz 
przegl�d półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. 
za I półrocze 2007 roku. 

Umowa została zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy. Wysoko�� wynagrodzenia z tytułu 
realizacji powy�szej umowy wynosi 205,5 tys. zł netto plus podatek od towarów i usług (22%).  

W dniu 16 listopada 2007 roku Spółka zawarła ze spółk� Deloitte Audyt Sp. z o.o. Aneks do umowy               
z dnia 1 sierpnia 2007 roku. Zgodnie z Aneksem wysoko�� wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy 
wyniesie 188,5 tys. zł netto plus podatek od towarów i usług (22%).   

W dniu 11 sierpnia 2006 roku Spółka zawarła z podmiotem uprawnionym do badania sprawozda� 
finansowych spółk� Deloitte Audyt Sp. z o.o., z siedzib� w Warszawie umow� o badanie rocznego                 
i jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za rok 2006 oraz 
przegl�d półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boryszew S.A. 
za I półrocze 2006 roku. 

Umowa została zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy. Ł�czna wysoko�� wynagrodzenia 
wynikaj�ca z tytułu realizacji powy�szej umowy wynosi 170,0 tys. zł netto plus podatek od towarów i 
usług (22%).  

Poza powy�szym nie wypłacano wynagrodzenia dotychczas ani nie ma przyszłego zobowi�zania 
wobec Deloitte Audyt Sp. z o.o. z tytułu innych umów. 
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25. POZOSTAŁE INFORMACJE 
 

KREDYTY, PO�YCZKI,  

Szczegółowy opis struktury i wysoko�ci limitów finansowania, poziomu zadłu�enia oraz zabezpiecze� 
ustanowionych z tytułu umów po�yczek, kredytów został zamieszczony w notach obja�niaj�cych do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

UDZIELENIE PO�YCZKI SPÓŁCE ZALE�NEJ NYLONBOR SP. Z O.O.: 

W dniu 12 maja 2006 roku Boryszew S.A. udzielił spółce zale�nej Nylonbor Sp. z o.o. po�yczk�                  
w kwocie 3,5 mln zł na okres do 28.02.2007 roku,. z oprocentowaniem WIBOR 1M +1%. Po�yczka ta 
została w cało�ci spłacona. 

PROLONGATA SPŁATY PO�YCZEK UDZIELONYCH WM DZIEDZICE SA PRZEZ HUTMEN SA: 

Na dzie� zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji, terminy spłat po�yczek udzielonych WM 
Dziedzice S.A. przez Hutmen S.A., zgodnie z podpisanymi aneksami do umów po�yczek, zostały 
przedłu�one jak ni�ej: 
− po�yczka w wysoko�ci 10 mln zł, termin spłaty przedłu�ony do dnia 31.12.2008. 
− po�yczka w wysoko�ci   5 mln zł, termin spłaty przedłu�ony do dnia 13.06.2008. 
− po�yczka w wysoko�ci 12 mln zł, termin spłaty przedłu�ony do dnia 30.04.2008. 
 
PODWY�SZENIE PO�YCZKI UDZIELONEJ PRZEZ ZM SILESIA S.A. SPÓŁCE BATERPOL SP. Z O.O. 

W I kwartale 2007 roku ZM Silesia S.A. zwi�kszyła o 1 mln zł warto�� po�yczki udzielonej jednostce 
powi�zanej Baterpol Sp. z o.o. do ł�cznej kwoty 6 mln zł. Oprocentowanie po�yczki wynosi1M WIBOR 
+ 1,2%. Spłata po�yczki nast�piła w trzech ratach: 

- 1 000 tys. zł w dniu 13.04.2007 r. 
- 4 950 tys. zł w dniu 14.11.2007 r. 
-      50 tys. zł w dniu 27.11.2007 r.  

Stan rozrachunków z tytułu po�yczki na dzie� 31.12.2007 r. wynosi 0 tys. zł. 
 

ZMIANA TERMINU SPŁATY PO�YCZKI UDZIELONEJ IMPEXMETAL S.A. PRZEZ ALUMINIUM KONIN –                  
I MPEXMETAL S.A. 

W dniu 30 pa�dziernika 2007 roku został podpisany aneks do umowy po�yczki udzielonej Impexmetal 
S.A. przez spółk� zale�n� Aluminium Konin – Impexmetal S.A. w wysoko�ci 7 mln zł w dniu 18 
pa�dziernika 2005 roku, zgodnie z którym Aluminium Konin – Impexmetal S.A. przedłu�yła termin 
spłaty po�yczki o 1 rok tj. do dnia 30 pa�dziernika 2008 roku. 

 

ZMIANA TERMINU SPŁATY PO�YCZKI UDZIELONEJ PRZEZ IMPEXMETAL S.A. SPÓŁCE BATERPOL SP. 
Z O.O. 

Zgodnie z aneksem z dnia 27 listopada 2007 roku do umowy po�yczki odnawialnej udzielonej przez 
Impexmetal S.A. spółce Baterpol Sp. z o.o., do maksymalnej kwoty 12 mln zł na podstawie umowy z 
dnia 16 wrze�nia 1999 roku (z pó�niejszymi zmianami), termin spłaty po�yczki został przedłu�ony do 
dnia 30 czerwca 2009 roku. 

 

POR�CZENIA I GWARANCJE, 

W okresie 2007 roku Spółka udzieliła gwarancji podmiotom zale�nym: 

•   7 000 tys. zł – por�czenie na rzecz dostawcy spółki zale�nej Boryszew ERG S.A.. 
• 15 206 tys. zł – por�czenia na rzecz dostawcy spółki zale�nej ZM Silesia S.A. 
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Szczegółowy opis udzielonych por�cze� i gwarancji znajduje si� w notach obja�niaj�cych do 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

Transakcje pomi�dzy podmiotami powi�zanymi to głównie transakcje handlowe zawierane pomi�dzy 
spółkami Grupy Kapitałowej Boryszew w zakresie sprzeda�y lub zakupu towarów o typowym, 
tradycyjnym charakterze dla działalno�ci  

Poza transakcjami o charakterze handlowym w 2007 roku nast�powała emisja i wykup obligacji 
Boryszew S.A. Informacje na ten temat zostały opisane w punkcie 9 niniejszego sprawozdania.  

 

UMOWA FAKTORINGU NIEWŁA�CIWEGO POMI�DZY IMPEXMETAL S.A. A BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ 
ELANA W TORUNIU 

W dniach 19 i 28 lutego oraz 13 marca 2008 roku zostały zawarte pomi�dzy Impexmetal S.A. a 
Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu umowy faktoringu niewła�ciwego. Na warunkach ww. umów 
Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu przeniósł na rzecz Impexmetal S.A. wierzytelno�ci handlowe o 
warto�ci ogółem 7.866.411,24zł.  

Impexmetal S.A. dokonał na rzecz Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu zapłaty nale�no�ci z tytułu 
wykupu wierzytelno�ci: w dniu 20 lutego 2008 roku w kwocie 4.964.873,31 zł,  w dniu 29 lutego 2008 roku 
w kwocie 1.702.599,73 zł oraz w dniu 13 marca 2008 w kwocie 1.130.204,13 zł. 

Powy�sze kwoty stanowi� warto�� wierzytelno�ci pomniejszon� o wynagrodzenie prowizyjne nale�ne 
Impexmetal S.A. w kwocie skalkulowanej przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M oraz dodatkowej 
mar�y w wysoko�ci 0,35% i doliczonego podatku VAT 22%. 

Ostateczny termin zapłaty wierzytelno�ci obj�tych ww. umowami, wynikaj�cy z terminów płatno�ci 
faktur upływa w dniu 21 maja 2008 roku. 

Ponadto w dniach 15 i 29 kwietnia 2008 roku zostały zawarte umowy faktoringu niewła�ciwego 
pomi�dzy ww. podmiotami, zgodnie z którymi Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu przeniósł na 
rzecz Impexmetal S.A. wierzytelno�ci handlowe w ł�cznej kwocie 3.113.150,77 zł.  

Impexmetal S.A. dokonał zapłaty nale�no�ci z tytułu wykupu wierzytelno�ci na rzecz Boryszew S.A. 
Oddział Elana w Toruniu w dniu 16 kwietnia 2008 roku w kwocie 1.015.375,01 zł oraz w dniu 30 kwietnia 
2008 roku w kwocie 2.066.003,26 zł. 

Powy�sze kwoty stanowi� warto�� wierzytelno�ci pomniejszon� o wynagrodzenie prowizyjne nale�ne 
Impexmetal S.A. w kwocie skalkulowanej przy zastosowaniu stawki WIBOR 1M oraz dodatkowej 
mar�y w wysoko�ci 1% i doliczonego podatku VAT 22%. 

 

INSTRUMENTY FINANSOWE 

Szczegółowy opis struktury i wyceny instrumentów finansowych znajduje si� sprawozdaniu 
finansowym. 

 

ZASADY SPORZ�DZANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

Zasady sporz�dzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego opisane zostały w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2007 rok. 

 

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 

Informacje na temat zasad ładu korporacyjnego zostały zawarte w Raporcie o stosowaniu zasad ładu 
korporacyjnego, w brzmieniu stanowi�cym zał�cznik do sprawozdania finansowego. 
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WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MI�DZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZ�DZAJ�CYMI, 
PRZEWIDUJ�CE REKOMPENSAT� W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z 
ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WA�NEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB 
ZWOLNIENIE NAST�PUJE Z POWODU POŁ�CZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJ�CIE 

Umowy zawarte mi�dzy Spółk� dominuj�c� a osobami zarz�dzaj�cymi nie przewiduj� innych wypłat 
ni� wynikaj�ce z Kodeksu Pracy.  

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH, KTÓRE DAJ� 
SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM 
TYCH UPRAWNIE� 

Spółka dominujaca nie emitowała papierów warto�ciowych, które daj� specjalne uprawnienia 
kontrolne. 

INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH 

W raportowanym okresie Spółka dominuj�ca nie emitowała akcji i nie wprowadzała programów akcji 
pracowniczych. 

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZE� DOTYCZ�CYCH PRZENOSZENIA PRAWA 
WŁASNO�CI PAPIERÓW WARTO�CIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZE� W 
ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJ�CYCH NA AKCJE EMITENTA 

Nie istniej�  ograniczenia dotycz�ce przenoszenia prawa własno�ci akcji Spółki dominuj�cej  oraz 
�adne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadaj�cych na jej akcje. 

 

 

W celu zachowania przejrzysto�ci niniejszego sprawozdania zarz	du i unikni
cia obszernych 
powtórze informacji, pozostałe, wymienione ni�ej, istotne informacje finansowe 
przedstawione zostały szczegółowo w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 
raportowany okres: 

• KREDYTY, PO�YCZKI I OBLIGACJE 

• POR�CZENIA I GWARANCJE, TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI 

• INSTRUMENTY FINANSOWE 

• ZASADY SPORZ�DZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

• TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI�ZANYMI POWY�EJ 0,5 MLN EURO 

 

 

 

 

 

Podpisy osób reprezentuj	cych Spółk
 i zatwierdzaj	cych niniejszy dokument do publikacji: 

Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarz�du 

 


