
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.), Spółka przekazuje, w formie 
raportu bieŜącego, informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie 
art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych („ksh”): 
 
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: „Zarząd” oraz „Spółka ” )  w związku z wnioskiem z dnia 
26 maja 2010 r. PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak z siedzibą w Warszawie 
oraz PZU Funduszu Inwestycyjnego Stabilnego Wzrostu Mazurek z siedzibą w Warszawie (dalej: 
„Fundusze PZU ”) o udzielnie Funduszom PZU informacji poza walnym zgromadzeniem w trybie art. 
426 §  6 kodeksu spółek handlowych („ksh ”), dotyczącej realizowanych przez Spółkę transakcji z 
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (dalej: „Grupa ” i „transakcje z podmiotami z Grupy ”), po 
uzupełnieniu braków formalnych wniosku w dniu 30 czerwca 2010 r. (poprzez załączenie przez 
wnioskującego odpowiednich oryginałów dokumentów do wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki), przekazuje wnioskodawcy oraz pozostałym 
akcjonariuszom Spółki odpowiedzi na zadane pytania.  
 
Zarząd podkreśla, Ŝe zgodnie z art. 428  § 6 ksh w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza 
Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd nie jest 
zobligowany do udzielenia informacji akcjonariuszowi. Zarząd, nie ma takŜe pełnej swobody w 
udzielaniu informacji, gdyŜ zgodnie z art. 428 § 2 ksh, Zarząd ma obowiązek odmówić udzielenie 
informacji, jeŜeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub 
spółdzielni zaleŜnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub 
organizacyjnych przedsiębiorstwa. Będąc świadomym powyŜszych ograniczeń, Zarząd starał się 
udzielić wnioskodawcy odpowiedzi w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.  
 
Zarząd pragnie teŜ zwrócić uwagę, Ŝe biorąc pod uwagę zakres pytań Funduszy PZU, Zarząd nie miał 
praktycznej moŜliwości przeprowadzenia odpowiednich analiz prawnych i faktycznych oraz udzielenia 
odpowiedzi w terminie wnioskowanym przez PZU, tj. w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku 
(w praktyce od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku). Zakres wniosku Funduszy PZU, 
niespotykany do tej pory w praktyce giełdowej, obejmujący praktycznie całość działalności Spółki z 
okresu ostatnich 5 lat, w zestawieniu z terminem wskazany przez Fundusze PZU stawia w wątpliwość 
dobre intencje Funduszy PZU lub wskazuje na brak świadomości Funduszy PZU o skali działalności 
Spółki, której roczny przychód oscyluje w granicach 1,5 mld złotych (jak wprost wynika z publicznie 
dostępnych Sprawozdań Finansowych Spółki).    
 
Pytania Funduszy PZU i odpowiedzi (kursywą): 
 
1. Jaki % (procent) przychodów Spółki został wygene rowany przez transakcje z podmiotami z 
Grupy, osobno za ka Ŝdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009 
 
PoniŜsza tabela ilustruje jaki procent przychodów Spółki został wygenerowany przez transakcje z 
podmiotami z Grupy, osobno za kaŜdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009: 
 

2005 2006 2007 2008 2009
77,5% 82,0% 85,0% 86,8% 86,7%   

 
 
2. Jaki % (procent) zysków brutto Spółki został wyg enerowany przez transakcje z podmiotami z 
Grupy, osobno za ka Ŝdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009 
 
Spółka nie prowadziła do tej pory takich analiz w odniesieniu do zysku brutto. Na podstawie 
posiadanych informacji, Spółka przedstawia w poniŜszej tabeli informacje o tym jaki procent zysku 
operacyjnego (EBIT) został wygenerowany przez transakcje z podmiotami z Grupy, osobno za kaŜdy 
rok kalendarzowy, w okresie 2005 – 2009.   



 
2005 2006 2007 2008 2009

28,8% 81,9% 84,1% 84,1% 75,9%  
 
3. Jaki % (procent) przychodów Spółki został wygene rowany przez transakcje z innymi 
podmiotami ni Ŝ podmioty z Grupy, osobno za ka Ŝdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009 
 
PoniŜsza tabela ilustruje jaki procent przychodów Spółki został wygenerowany przez transakcje z 
podmiotami  spoza Grupy, osobno za kaŜdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009: 
 

2005 2006 2007 2008 2009
22,5% 18,0% 15,0% 13,2% 13,3%  

 
4. Jaki % (procent) zysków brutto Spółki został wyg enerowany przez transakcje z innymi 
podmiotami ni Ŝ podmioty z Grupy, osobno za ka Ŝdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009 
 
Spółka nie prowadziła do tej pory takich analiz w odniesieniu do zysku brutto. Na podstawie 
posiadanych informacji, Spółka przedstawia w poniŜszej tabeli jaki procent zysku operacyjnego (EBIT) 
został wygenerowany przez transakcje z podmiotami spoza Grupy, osobno za kaŜdy rok 
kalendarzowy, w okresie 2005 – 2009:   
 

2005 2006 2007 2008 2009
71,2% 18,1% 15,9% 15,9% 24,1%  

 
5. Jaka jest mar Ŝa brutto na sprzeda Ŝy przez Spółk ę towarów i usług na rzecz podmiotów z 
Grupy, osobno za ka Ŝdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009 
 
PoniŜsza tabela ilustruje jaka była marŜa brutto na sprzedaŜy przez Spółkę towarów i usług na rzecz 
podmiotów z Grupy, osobno za kaŜdy rok kalendarzowy, w okresie 2005 – 2009:  
 

2005 2006 2007 2008 2009

63 290 116 967 104 786 189 505 164 166
000 PLN

 
 
6.Jaka jest mar Ŝa brutto na sprzeda Ŝy przez Spółk ę towarów i usług na rzecz podmiotów spoza  
Grupy, osobno za ka Ŝdy rok kalendarzowy, w okresie 2005-2009 
 
PoniŜsza tabela ilustruje jaka była marŜa brutto na sprzedaŜy przez Spółkę towarów i usług na rzecz 
podmiotów spoza Grupy, osobno za kaŜdy rok kalendarzowy, w okresie 2005 – 2009:  
 

2005 2006 2007 2008 2009

97 652 68 075 60 392 49 486 56 295
000 PLN

 
 
7. Jaka cz ęść sprzeda Ŝy Spółki w latach 2005-2009 była kierowana do podmi otów z Grupy, a 
jaka do podmiotów spoza grupy (chodzi o informacje za kaŜdy rok z osobna w uj ęciu 
procentowym i w liczbach bezwzgl ędnych) 
 
PoniŜsze tabele ilustrują jaka część sprzedaŜy Spółki w latach 2005 – 2009 była kierowana do 
pomiotów z Grupy, a jaka do podmiotów spoza Grupy, za kaŜdy rok z osobna i w ujęciu procentowym 
jak i liczbach bezwzględnych, w okresie 2005 – 2009:  
 



2005 2006 2007 2008 2009
000 PLN

Sprzeda Ŝ do Grupy 1 098 515 1 250 959 1 314 111 1 273 055 1 233 918
Sprzeda Ŝ poza Grup ę 319 158 274 851 232 427 194 156 188 641

Total Sprzeda Ŝ 1 417 673 1 525 810 1 546 539 1 467 212 1 422 559  
 

2005 2006 2007 2008 2009
%

Sprzeda Ŝ do Grupy 77,5% 82,0% 85,0% 86,8% 86,7%
Sprzeda Ŝ poza Grup ę 22,5% 18,0% 15,0% 13,2% 13,3%

Total Sprzeda Ŝ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
 
Ponadto, Fundusze PZU wnosiły te Ŝ o podanie, w ci ągu trzech dni od otrzymania przez Spółk ę 
wniosku: 
 
8. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdej z umów dotyczących dostawy produktów lub 
świadczonych usług zawartych pomiędzy Spółką oraz podmiotami z Grupy w okresie od dnia 1 
stycznia 2005 r. do dnia otrzymania przez Zarząd Spółki wniosku, w tym w szczególności cen towarów 
i usług stosowanych w tych umowach, metody ustalania tych cen oraz marŜy brutto uzyskiwanej przez 
Spółkę, w związku z wykonywaniem tych umów, osobno za kaŜdy rok kalendarzowy; 
 
Pytania 8 – 13 – odpowiedź zbiorcza poniŜej. 
 
9. dokładniej i pełnej informacji dotyczącej treści kaŜdej z faktur oraz innych podstaw do zapłaty 
wystawionych przez Spółkę wobec kontrahenta lub wobec Spółki przez kontrahenta w wykonaniu 
umów wskazanych w pkt 8 powyŜej; 
 
Pytania 8 – 13 – odpowiedź zbiorcza poniŜej. 
 
10. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdej z umów dotyczących dostawy produktów zawartych 
pomiędzy Spółką z jednej strony a podmiotem lub podmiotami, innymi niŜ podmioty z Grupy, w okresie 
od 1 stycznia 2005 r. do dnia otrzymania przez Zarząd Spółki niniejszego wniosku, w tym w 
szczególności cen towarów i usług stosowanych w tych umowach, metody ustalania tych cen oraz 
marŜy brutto uzyskiwanej przez Spółkę, w związku z wykonywaniem tych umów, osobno za kaŜdy rok 
kalendarzowy; 
 
Pytania 8 – 13 – odpowiedź zbiorcza poniŜej. 
 
11. dokładnej i pełnej informacji dotyczącej treści kaŜdej z faktur oraz innych podstaw do zapłaty 
wystawionych przez Spółkę wobec kontrahenta lub wobec Spółki przez kontrahenta w wykonaniu 
umów wskazanych w pkt 10 powyŜej;  
 
Pytania 8 – 13 – odpowiedź zbiorcza poniŜej. 
 
12. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdego z dokumentów wchodzących w skład 
dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, o której to dokumentacji mowa w art. 
9a ust. 1 pkt. 1-6 ust. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a 
sporządzonej w Spółce w latach 2005 – 2009  
 
Pytania 8 – 13 – odpowiedź zbiorcza poniŜej. 
 
13. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdego z dokumentów wchodzących w skład analizy 
porównywalności transakcji sprzedaŜy towarów i usług do Grupy w rozumieniu Rozdziału II § 6-11 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania 
dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego 
opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. nr 160, 
poz. 1268) i przepisów poprzedzających te regulacje, sporządzonej w Spółce za lata 2005 – 2009; 



 
Pytania 8 – 13 – odpowiedź zbiorcza poniŜej. 
 
14. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdego z dokumentów księgowych Spółki wskazujących 
na wartość sprzedaŜy Spółki do podmiotów z Grupy a wskazujących wartość zobowiązania powyŜej 
kwoty 50.000 złotych, w podziale na kontrahentów z Grupy w okresie o dnia 1 stycznia 2005 roku do 
dnia otrzymania niniejszego wniosku; 
 
Zarząd nie jest w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, gdyŜ jest ono sformułowane w 
sposób niejasny i nie pozwala stwierdzić o udzielnie jakich informacji akcjonariusz wnioskuje. 
Wnioskodawca wskazuje na dokumenty księgowe wskazujące na wartość sprzedaŜy Spółki i 
jednocześnie na wartość zobowiązania, nie wskazując o jakie zobowiązania chodzi i wobec kogo 
(podmiotu z Grupy wobec Spółki czy odwrotnie). 
 
15. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdego ze znajdujących się w Spółce dokumentów 
pochodzących z Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, Urzędu Kontroli Skarbowej lub z innych władz 
publicznych a dotyczących poprawności stosowanych przez Spółkę cen w transakcjach z podmiotami 
powiązanymi, za lata 2005 – 2009;  
 
Spółka nie znajduje się w posiadaniu takich dokumentów.  
 
16. dokładnej i pełnej informacji dot. treści kaŜdego z dotyczących Spółki porozumień w sprawach 
ustalania cen transakcyjnych w rozumieniu art. 20a lub 20b Ustawy Ordynacja podatkowa a 
dotyczącego ustalania w Spółce cen za lata 2005 – 2009;  
 
Brak jest takich porozumień. System ustalania cen stosowany przez Spółkę w rozliczeniach z 
podmiotami z Grupy opiera się na przewidzianej w przepisach prawa oraz zaakceptowanej przez 
OECD tzw. metodzie „koszt plus” (innymi słowy, tzw. „rozsądnej marŜy”), polegającej na 
skalkulowaniu bazy kosztowej produktu, a następnie dodaniu do niej narzutu zysku. 
 
Jak wynika z załoŜeń globalnej polityki Grupy Goodyear w tym zakresie (wg US GAAP), ceny 
transferowe miedzy spółkami w grupie powinny pozwolić, aby jednostka produkcyjna generowała zysk 
w wysokości 5% marzy EBITu. Jednostka produkcyjna powinna odzyskiwać koszt wytworzenia 
produktów oraz wszystkie inne koszty związane z transakcjami grupowymi plus 5% marŜy. Zatem 
cena sprzedaŜy między spółkami moŜe zawierać inne narzuty, aby pokryć inne bezpośrednio 
związane koszty, takie jak koszty ogólne i administracyjne oraz koszty badań i rozwoju. Narzut na 
kosztach badań i rozwoju powinien wynieść 5% dla wszystkich jednostek produkcyjnych. Narzut na 
kosztach ogólnych i administracyjnych ma być ograniczony do pokrycia kosztów wymaganych do 
prowadzenia grupowej działalności gospodarczej. Generalnie, będzie zawierać koszty ogólne, 
sprzedaŜy i administracji wymagane do wspierania zakładu produkcyjnego, jak teŜ koszty związane z 
transportem i magazynowaniem produktu, jeśli się pojawią, oraz koszt konieczny do przeprowadzania 
transakcji grupowych taki jak przetwarzanie zamówień i organizacja wysyłek. Koszty (np. sprzedaŜy, 
reklamy, ściągania naleŜności) nie wymagane do prowadzenia grupowej działalności gospodarczej nie 
powinny być ujmowane. 
 
Pytania 8 – 13: 
 
W odniesieniu do pytań 8 – 13 Zarząd, zgodnie z art. 428 § 2 ksh zobowiązany jest odmówić 
udzielenia informacji, gdyŜ ich udzielnie mogłoby wyrządzić szkodę Spółce oraz spółkom powiązanym, 
w szczególności przez ujawnienie tajemnic handlowych i organizacyjnych przedsiębiorstwa.  
 
Zarząd pragnie takŜe poinformować wnioskodawcę, Ŝe prawo akcjonariuszy do informacji w spółce 
publicznej jaką jest Firma Oponiarska Dębica S.A., nie ma charakteru absolutnego, a jego 
wykonywanie przez poszczególnych akcjonariuszy jest ograniczone i nie moŜe prowadzić do 
ujawnienia tajemnicy handlowej spółki lub jej kontrahentów. Jest to całkowicie zgodne z naturą spółki 
publicznej zakładającą rozdział uprawnień właścicielskich, nadzorczych i zarządzania Spółką. 
Ograniczenie prawa do informacji nie stwarza teŜ Ŝadnego zagroŜenia dla akcjonariuszy Spółki, gdyŜ 
ta, zgodnie z wymogami prawa rynku kapitałowego, udostępnia wszelkie istotne informacje dotyczące 
swojej działalności i wyników finansowych wszystkim inwestorom regularnie, w formie odpowiednich 



raportów bieŜących i okresowych, tak aby inwestorzy mogli podjąć w pełni poinformowaną decyzję czy 
chcą zainwestować swoje środki w Spółkę, czy teŜ nie.  
 
Zarząd pragnie podkreślić, Ŝe Spółka zawsze w pełni wywiązywała się ze swoich obowiązków 
informacyjnych, a jej działalność prowadzona jest w sposób przejrzysty i rzetelny. Zarząd przekazuje 
wszystkie wymagane prawem informacje zarówno Radzie Nadzorczej, w której znajdują się osoby 
zgłaszane na Walnym Zgromadzeniu przez Fundusze PZU, jak i Walnemu Zgromadzeniu. Na 
ostatnim Walnym Zgromadzeniu, Ŝaden z akcjonariuszy, w tym Fundusze PZU, nie zadawał jednak 
Ŝadnych pytań dotyczących Sprawozdań Finansowych, ani innych spraw objętych porządkiem obrad 
(art. 428 § 1 ksh). 
 
Zarząd Spółki, prowadząc otwartą politykę informacyjną, nie moŜe jednak zgodzić się na interpretację 
art. 428 § 6 ksh, która pozwalałby kaŜdemu akcjonariuszowi Spółki, posiadającemu co najmniej jedną 
akcje (gdyŜ art. 428 nie róŜnicuje uprawnienia akcjonariuszy ze względu na ilość posiadanych akcji), 
Ŝądać, bez przedstawienia jakiegokolwiek uzasadnienia i w kaŜdym czasie, szczegółowych informacji 
na temat działalności biznesowej Spółki, treści umów z kontrahentami, czy treści wszelkich faktur 
wystawionych lub otrzymanych przez Spółkę w okresie 5 lat wstecz.  
 
Zarząd chce takŜe zauwaŜyć, iŜ przychylenie się w całości do wniosku Funduszy PZU nie tylko byłoby 
niezgodne z prawem (art. 428 § 2 ksh), ale teŜ stworzyłoby niebezpieczny dla Spółki i jej 
akcjonariuszy precedens, który mógłby zostać wykorzystany w przyszłości przez konkurentów Spółki 
w celu uzyskiwania (za cenę jednej akcji w Spółce) szczegółowych informacji o działalności 
biznesowej Spółki, np. o jej „know-how” w zakresie produkcji opon i ich sprzedaŜy, o cenach 
oferowanych przez Spółkę jej kontrahentom oraz o szczegółowych zasadach współpracy z 
kontrahentami Spółki. Oczywistym jest, jak bardzo negatywne skutki mogłoby to spowodować dla 
konkurencyjności Spółki na rynku polskim i zagranicznym, i jak znaczne szkody mogłoby przynieść to 
zarówno Spółce jak i wszystkim jej akcjonariuszom.  
 
Dodatkowo, Zarząd pragnie podkreślić, Ŝe udzielnie informacji dot. pytań 8 – 13 w zakresie 
wskazanym przez wnioskodawców, wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów 
przez Spółkę, a więc pośrednio przez wszystkich jej akcjonariuszy. Przykładowo, z wstępnych 
obliczeń Spółki wynika, iŜ łączna ilość faktur jakich ujawnienia domagają się wnioskodawcy w pytaniu 
nr 9 wynosi ok. 90 tysięcy, a w pytaniu nr 11 ok. 165 tysięcy. Zgodnie z wymogami prawa, Spółka 
miałaby obowiązek umieszczenia tych dokumentów na swojej stronie internetowej i przekazania ich w 
formie raportu bieŜącego.   
 
Zdaniem Zarządu, nie zachodzą Ŝadne okoliczności które mogłyby uzasadnić ponoszenie przez 
Spółkę oraz pośrednio przez jej wszystkich akcjonariuszy, znacznych kosztów analizy, przygotowania 
i upublicznienia informacji Ŝądnych w pytaniach 8 – 13,  oraz angaŜowania w tym celu pracowników 
Spółki. Transakcje Spółki z podmiotami powiązanymi, jak i nie powiązanymi, były wielokrotnie badane 
i nie były kwestionowane przez organy podatkowe, niezaleŜnego audytora Spółki oraz pozostałych 
akcjonariuszy. Zarząd pragnie takŜe zauwaŜyć, Ŝe kwestie cen transferowych, opłat 
wewnątrzgrupowych oraz opłat licencyjnych były przedmiotem szczegółowej analizy powołanego na 
wniosek PZU Asset Management S.A. (zarządzającego aktywami Funduszy PZU) oraz Goodyear, 
komitetu Rady Nadzorczej Spółki do spraw transakcji z podmiotami powiązanymi (patrz: Raport 
BieŜący 18/2009). Raport komitetu, w skład którego wchodziło po jednym przedstawicielu wskazanym 
przez PZU Asset Management S.A. (zarządzającego aktywami Funduszy PZU) i Goodyear, nie 
wskazał Ŝadnych naruszeń, a  natomiast wprost odnosił się do metody rozliczeń z podmiotami 
powiązanymi wskazując m.in., Ŝe „WaŜne jest równieŜ, aby odnotować fakt, Ŝe ta metodologia 
(metoda „koszt plus” – dopisek własny) przenosi większą część ryzyka gospodarczego związanego z 
działalnością Spółki na jej klientów będących podmiotami powiązanymi. Finalnie metodologia „koszt 
plus” jest w pełni akceptowalna w świetle polskich przepisów podatkowych opartych na zasadach 
OECD”.    
  
 
Z powaŜaniem,  
 
Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. 
 


