
 

 

Raport bieżący nr :  35/2011   
Data raportu : 26 maja 2011 r. 
 
Temat : Podpisanie porozumienia ze Skarbem Państwa w przedmiocie emisji przez Ciech S.A. nowych akcji oraz 
ich objęcia przez Skarb Państwa w zamian za wkład niepieniężny. 
 
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie ‐ informacje poufne  
 
Treść raportu: 
  
Zarząd  Ciech  S.A.  ("Emitent")  informuje,  że  w  dniu  26  maja  2010  r.  Emitent  zawarł  ze  Skarbem  Państwa 
Rzeczypospolitej  Polskiej  („Skarb  Państwa”)  Porozumienie,  na  którego  podstawie  Strony  zamierzają  podjąć 
wszelkie  działania  polegające  na  emisji  przez  Emitenta  oraz  objęciu  przez  Skarb  Państwa  akcji  zwykłych  na 
okaziciela  serii  E w  podwyższonym  kapitale  zakładowym  Emitenta,  o wartości  nominalnej  5  zł  (słownie:  pięć 
złotych) każda („Akcje Nowej Emisji”). Prawo poboru Akcji Nowej Emisji zostanie w całości wyłączone. 
 
Strony postanowiły, że Skarb Państwa obejmie Akcje Nowej Emisji w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie 
art. 431 § 2 pkt 1) Kodeks spółek handlowych i opłaci Akcje Nowej Emisji wkładem niepieniężnym w postaci: 
 
1) (i) 571.826 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,30 zł każda, o  łącznej wartości nominalnej 

1.315.199,80  zł,  stanowiących    25,01%  kapitału  zakładowego  spółki  Zakłady  Chemiczne  Alwernia  S.A.  z 
siedzibą w Alwerni  („Akcje Alwernia”);  (ii)  762.224  akcje  zwykłe  imienne  o wartości  nominalnej  10,00  zł 
każda,  o  łącznej  wartości  nominalnej  7.622.240,00  zł,  stanowiących  5,15%  kapitału  zakładowego  spółki 
Zakłady  Chemiczne  Zachem  S.A.  z  siedzibą w Bydgoszczy  („Akcje  Zachem”  );  (iii)    429.388  akcji  zwykłych 
imiennych  o  wartości  nominalnej  10,00  zł  każda,  o  łącznej  wartości  nominalnej  4.293.880,00  zł, 
stanowiących  5,06%  kapitału  zakładowego  spółki  Zakłady  Chemiczne Organika‐Sarzyna w Nowej  Sarzynie 
(„Akcje Organika‐Sarzyna”); 

 
albo 
 
2) wyłącznie Akcji Zachem oraz Akcji Organika‐Sarzyna – w wypadku gdyby, do dnia poprzedzającego podjęcie 

przez Walne  Zgromadzenie Emitenta uchwały w  sprawie podwyższenia  kapitału  zakładowego Emitenta w 
drodze emisji Akcji Nowej Emisji, Rada Ministrów nie wyraziła zgody na zbycie przez Skarb Państwa na rzecz 
Emitenta Akcji Alwernia w wykonaniu Porozumienia („Zgoda Rady Ministrów”). Zgoda Rady Ministrów  jest 
wymagana na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. 

 
Wartość wkładu niepieniężnego została ustalona przez Strony Porozumienia na łączną kwotę 44.299.635,84 zł, w 
tym: 

 
1) łączną wartość  Akcji  Alwernia  została  ustalona  na  kwotę  18.332.741,56  zł,  tj.  na  32,06  zł  za  jedną  Akcję 

Alwernia; 
 



 

2) łączną wartość Akcji Zachem została ustalona na kwotę 6.494.148,48 zł, tj. na 8,52 zł za jedną Akcję Zachem; 
 

3) łączną wartość Akcji Organika‐Sarzyna  została ustalona na kwotę 19.472.745,80  zł,  tj. na 45,35  zł  za  jedną 
Akcję Organika‐Sarzyna. 

 
Cena Emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona jako średnia cena akcji CIECH z notowań akcji CIECH na rynku 
podstawowym GPW ważona wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy od dnia 1 listopada 2010 roku do dnia 
30 kwietnia 2011 roku. W oparciu o powyższą formułę, doradca finansowy Emitenta ustalił, iż cena emisyjna Akcji 
Nowej Emisji będzie wynosiła 23,50 zł za jedną Akcję Nowej Emisji. 
 
Liczba Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona w oparciu o formułę zawartą w treści Porozumienia: 

 
                                           WA 

LANE      =    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

          CEANE 

gdzie: 

LANE  oznacza  Liczbę  Akcji Nowej  Emisji  (przy  czym  gdyby  LANE miała  stanowić  inną  liczbę  niż  liczba 
całkowita LANE zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej); 

WA   oznacza sumę Wartości Akcji Alwernia, Akcji Zachem  i Akcji Organika‐Sarzyna albo  (w wypadku 
braku Zgody Rady Ministrów) sumę Wartości Akcji Zachem oraz Wartości Akcji Organika‐Sarzyna; 

CEANE  oznacza Cenę Emisyjną Akcji Nowej Emisji. 

Zgodnie  z  powyższą  formułą  liczba  Akcji  Nowej  Emisji  będzie  wynosiła  1.885.090  Akcji  Nowej  Emisji  –  w 
przypadku uzyskania Zgody Rady Ministrów albo 1.104.974 Akcje Nowej Emisji – w przypadku braku Zgody Rady 
Ministrów. 
 
Akcje Nowej  Emisji  zostaną  objęte  i  opłacone  przez  Skarb  Państwa  pod warunkiem,  że Walne  Zgromadzenie 
Emitenta  podejmie  Uchwałę  w  sprawie  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Emitenta  w  drodze  emisji  Akcji 
Nowej Emisji, związanej z tym zmiany statutu oraz wyłączenia prawa poboru („Uchwała WZA”). 

Na podstawie postanowień Porozumienia Emitent zobowiązał się, iż nie później niż do dnia 3 czerwca 2011 roku, 
Zarząd  Emitenta  zwoła,  na  dzień  przypadający  nie  później  niż  30  czerwca  2011  roku, Walne  Zgromadzenie  z 
porządkiem obrad obejmującym w szczególności punkt dotyczący podjęcia Uchwały WZA.  

W wyniku Uchwały WZA kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony o kwotę:  
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