
1. 7 października 2010 r spółka informowała o wezwaniu Vatenfall Europe Mining do wypłaty 
odszkodowania w wysokości 5,1 mln Euro z tytułu złamania warunków umowy zawartej 11.12.2008. 
Jak obecnie kształtuje się ta sprawa. Kiedy należy spodziewać się jej finalnego rozstrzygnięcia? Jak 
mocne są podstawy Zarządu do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu? 

Wg. Zarządu i Kancelarii obsługującej spółkę podstawy do dochodzenia odszkodowania są bardzo 
mocne. W chwili obecnej oczekujemy na rozpoczęcie sprawy na drodze sądowej. W przypadku 
pojawienia się konkretnych informacji Spółka niezwłocznie poinformuje o nich rynek i inwestorów  

2. Jaki jest cel emisji spółki? Kiedy zarząd zamierza przeprowadzić emisję? Jakie jest konkretne 
uzasadnienie poziomu emisji, który zostanie zaproponowany na WZ? Czy powodem emisji jest tylko i 
wyłącznie plan przejścia na GPW? 

Celem emisji jest wymagany do przejścia na rynek główny FF oraz pozyskanie środków na 
inwestycje. 
3. Jak wahania cen węgla wpływają na rentowność spółki? Czy umowy zawierane przez spółkę są 
elastyczne i dają możliwość bieżącego dostosowania ceny zakupu do warunków rynkowych? 

Na rynku nie ma wahań cenowych. Jest okres letni, kiedy węgiel jest tańszy o ok. 10-15%, niż w 
okresie zimowym.  
4. Czy spółka kupuje surowiec większymi, czy mniejszymi partiami i w jakich okresach czasowych? 
Precyzując, jak duże jest ryzyko, że spółka zakupi dużą partię surowca, który np. w związku z 
dynamicznymi zmianami cen na rynku trzeba będzie sprzedać klientowi dużo taniej? 

Ryzyka, o którym mowa, nie ma - węgiel na rynku polskim jest towarem deficytowym, od wielu lat 
obserwujemy wzrost jego ceny. Niemniej ceny w ciągu sezonu grzewczego są bardzo stabilne. 

5. Kiedy spółka zamierza przejść na GPW? (dla wyjaśnienia spółka parę razy informowała o takich 
planach) 

Proces przejścia na GPW został rozpoczęty i w chwili obecnej spółka wewnętrznie przygotowuje się 
do przenosin na rynek główny. Podjęcie na ostatnim WZA uchwał przybliża spółkę do debiutu. Jeśli 
zostanie złożony prospekt emisyjny rynek niezwłocznie zostanie o tym poinformowany.  
6. Zarząd nie obawia się spadku płynności spółki w związku z wypłatą tak dużej części środków 
obrotowych? 

Zarząd doskonale wie, co robi i zna możliwości spółki. Nie ma najmniejszych powodów, aby spółka 
miała problemy z płynnością po wypłacie dywidendy.  
7. Jakie jest racjonalne uzasadnienie faktu, że Grupa PSW Holding (zgonie z informacjami ze strategii) 
nie będzie 100% udziałowcem swojego dotychczasowego biznesu?  

8. Dlaczego 20% obecnego biznesu ma trafić do akcjonariuszy zewnętrznych, przez co de facto 
akcjonariusze giełdowej spółki Grupa PSW tracą część swojego dotychczasowego biznesu ? 

9. Z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki Grupa PSW oznacza to bowiem, że zysk który będzie na 
nich w przyszłości przypadał może być o około 20% niższy ! a więc i niższa będzie potencjalna 



dywidenda. Dlaczego więc GRUPA PSW nie zamierza być głównym udziałowcem tego podmiotu? 
Dlaczego chce godzić się na utratę części udziałów? 

10. Dlaczego  grupa PSW nie będzie  miała 100% nowej spółki zależnej ?  W planowanym stanie 
będzie to niekorzystne dla obecnych akcjonariuszy, bo część ich biznesu (20%) trafia do innych rąk, 
m.in. osoby z władz spółki. 

Grupa PSW Holding wnosi do powstałego podmiotu wartości niematerialne w postaci: know how, 
kontrakty, umowy, bazy dostawców, odbiorców, stany magazynowe itp. i obejmuje 80% udziałów. 
Z drugiej strony (10% udziałów/akcji) do nowego podmiotu wnoszone są środki pieniężne, które 
zabezpieczają jego płynność. Dodatkowo 10% obejmują założyciele Grupy PSW Holding S.A. 
Wnoszą oni środki pieniężne oraz swoją wiedzę i pracę, które dają gwarancje dalszego 
dynamicznego rozwoju nowego podmiotu oraz dają bezpieczeństwo mniejszościowym 
akcjonariuszom.  
Trzeba pamiętać, że powstanie nowego podmiotu pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Spółki oraz 
grupy kapitałowej. Dzięki konsolidacji przychodów z dotychczasowych źródeł realizowanych przez 
podmiot zależny oraz nowo realizowanej działalności w postaci usług ciepłowniczych, których 
dostawcą materiałów opałowych będzie właśnie powstały podmiot Spółka będzie mogła liczyć na 
przychody z dwóch źródeł. Nie można więc stwierdzić, że planowane działanie będzie niekorzystne 
dla obecnych akcjonariuszy Spółki. 

 

 


