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SCO-PAK SPOLKIAKCYJNEJ Z SIEDZIB4 W WARSZAWIE

Z DZIALALNOSCISPOLKI ZAROKOBROTOWY2011.

l.HISTORIA SPOLKI.
SCO-PAK Sp61ka Akcyjna z siedzib^ w Warszawie powstala w wyniku
przeksztalcenia ,,SCO-PAK" sp6!ki z ograniczon^ odpowiedzialnosci%
zawiazanej w styczniu 1988 roku przez trzech wsp61nik6w m.in. obecnego
Prezesa Zarzadu Grzegorza Pleskota i Wiceprzewodnicz^cego Rady
Nadzorczej Tadeusza Pleskota. Dzialalnosc gospodarcz^ w zakresie produkcji
tektury falistej i opakowan Sp61ka rozpocz^la w miesi^cu maju 1997 roku w
obr$bie nieruchomosci, zlokalizowanej w Che!mie przy ulicy Wojslawickiej 7.
Obecnie Sp61ka jest wpisana do rejestru przedsi$biorc6w w S^dzie
Rejonowym dla Miasta St. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru S^dowego pod numerem KRS 0000367265.Posiada
nadany numer NIP 563-15-88-270 i REGON 110150964. Jest podatnikiem
VAT UE. Prowadzi dzialalnosc produkcyjn^ w Chelmie i Orch6wku
k/Wlodawy. Najwazniejsze etapy rozwoju w historii Sp61ki:

- maj 1997 r. - nabycie prawa uzytkowania wieczystego dzialek gruntu, o
lacznej powierzchni 18.364 metr.kw. w Chelmie przy ulicy Wojslawickiej
7 i prawa w!asnosci posadowionych w obr$bie tych dzialek budynk6w:
produkcyjno-magazynowego i administracyjno-biurowego,

- maj 1997 rok - zakup uzywanej linii do produkcji tektury i opakowan oraz
wytwornicy pary i rozpocz$cie produkcji tektury,

- maj 1999 r. - uzyskanie certyfikatu ISO 9001w zakresie produkcji tektury
falistej oraz produkcji i projektowania opakowan tekturowych,

- lipiec 1999 r.- podwyzszenie kapitalu zak!adowego Sp61ki do kwoty
3.289.500 zi. i pokrycie przez PRESCOTT S.A. obj^tych udzial6w o
wartosci nominalnej 2.679.500 zl aportem w postaci prawa wlasnosci
zabudowanej nieruchomosci, polozonej w Chelmie przy ulicy Rampa
Brzeska 39,

- marzec 2007 r. - nabycie nieruchomosci po bylej garbarni ,,POLESIE" w
Orch6wku kolo Wlodawy i rozpocz$cie budowy w jej obr$bie fabryki
papieru,

- grudzien 2009 r. - zakonczenie budowy fabryki papieru i rozpocz$cie
produkcji papieru,

- sierpieh 2010 r. podj$cie przez Zgromadzenie Wsp61nik6w uchwaly o
przeksztalceniu ,,SCO-PAK" sp61ki z o.o. w SCO-PAK Sp61k$ Akcyjn^



- pazdziernik 2010 r. zarejestrowanie SCO-PAK Sp61ki Akcyjnej w rejestrze
przedsi$biorc6w Krajowego Rejestru S^dowego,

- marzec 2011 r. wprowadzenie 4.550.000 praw do akcji serii C do obrotu na
rynku NewConnect,

- maj 2011 r. wprowadzenie 4.550.000 akcji serii C do obrotu na rynku
NewConnect.

Do grudnia 2006 roku kapital zakladowy Sp61ki byl objety przez dw6ch
wsp61nik6w: sp61ke. PRESCOTT S.A. w Chelmie, kt6ra posiadala 99,98%
udzial6w, i Tadeusza Michala Pleskota- 0,02%.Na mocy uchwafy
Zgromadzenia Wsp61nik6w podjetej w dniu 6 grudnia 2006 roku zostal
podwyzszony kapital zakladowy Sp61ki z kwoty 5.213.500 zl do kwoty
6.351.000 zl poprzez ustanowienie 11.375 nbwych udzial6w o wartosci
nominalnej 100 zl kazdy. W kwietniu 2008 roku wsp61nicy ponownie
podwyzszyli kapital zakladowy Sp61ki o kwote/ 500.000 zl tj;do kwoty
6.851.000 zl przez utworzenie nowych 5.000 udzia!6w. W 2009 roku kapital
zakladowy zostal podwyzszony do kwoty 7.446.000 zl. Stosownie do uchwal o
podwyzszeniu kapitalu zakladowego, zmieniana by!a r6wniez umowa Sp61ki.
W roku obrotowym 2010 roku 4-krotnie podejmowano uchwafy o
podwyzszeniu kapitalu zakladowego tj; 15 stycznia 2010 roku podwyzszono
kapital zakladowy do kwoty 8.217.000 zl.,23 lutego do kwoty 9.536.000 zl i 23
czerwca 2010 roku do kwoty 10.700.000 zl., 23 grudnia 2010 r. do kwoty
11.837.500 zl. Poczynajqc od grudnia 2006 roku wszystkie nowe udziafy w
kapitale zak!adowym Sp61ki byfy obejmowane przez inne osoby fizyczne i
prawne.

2. ORGANIZACJAI STAN PRAWNY SPOLKI.

Organizacje; sp61ki reguluj^ przepisy Kodeksu sp61ek handlowych, Statut i
Regulamin Organizacyjny Sp6!ki. W okresie sprawozdawczym nie dokonywano
zmiany Statutu i Regulaminu Organizacyjnego. Organami statutowymi Sp6!ki
s^: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarz^d. W 2011 roku odbyfy si$
trzy Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, w dniach: 17 stycznia,28 czerwca i 28
wrzesnia.
2.1.Rada Nadzorcza.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W 2011 roku Rada Nadzorcza, dzialala
w skladzie 5-osobowym: przewodnicz^cy, wiceprzewodnicz^cy, sekretarz, 2
cz!onk6w. Sk!ad osobowy Rady ulegl zmianie, w zwia_zku z rezygnacja^
Macieja Pleskota, z powodu obj$cia funkcji prokurenta Sp61ki. W miejsce
Macieja Pleskota Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2011 roku powo!a!o
Mariana Olszaka. Funkcj^ przewodnicz^cego pelni! Stefan Kolakowski,
Wiceprzewodnicz^cego Tadeusz Pleskot, Sekretarza Aneta Kazieczko, czlonka
Ewa Pleskot, Maciej Pleskot, Marian Olszak . Rada Nadzorcza wykonywala



swoje zadania statutowe w spos6b kolegialny, na posiedzeniach odbywanych w
kazdym miesi^cu kalendarzowym. W okresie sprawozdawczym Rada
Nadzorcza nie powolywala komitet6w.

2.2.Zarzqd
W okresie sprawozdawczym Zarz^d byl jednoosobowy. Funkcj$ Prezesa

Zarz^du pelnil Grzegorz Pleskot, powolany przez Walne Zgromadzenie na 3-
letni^ kadencj$ w dniu 27 sierpnia 2010 roku w akcie przekszta!cenia ,,SCO-
PAK" sp61ki z o.o. w sp61k? akcyjn^. W kwietniu 2011 roku Zarz^d udzielil
prokury samoistnej Maciejowi Pleskot. Zgodnie z zapisami $ 40 Statutu
kadencja Zarz^du trwa 3 lata i jest on powolywany i odwofywany przez Rad?
Nadzorcz^. Zarz^d moze skladac si$ z jednego lub wi$kszej liczby czlonk6w,
powolywanych na wsp61na kadencj$.

2.3.Struktura organizacyjna.
Zarz^dowi podlegaj^ bezposrednio nast^puj^ce kom6rki organizacyjne i
samodzielne stanowiska pracy:

1) DyrektorGeneralny;
2) Dyrektor d.s. Ekonomicznych, kt6remu podlega G16wny Ksi^gowy

kieruj^cy Dzialem Ksi^gowosci;
3) RadcaPrawny;
4) Kierownik Dziatu Kadr i Plac, kieruj^cy Dzialem Kadr i Plac;
5) Specjalista ds. bhp i ppoz;
6) Lekarzzakladowy.

2. Dyrektorowi Generalnemu podlegaj^ nast^puj^ce kom6rki organizacyjne,
i samodzielne stanowiska pracy:

l)DyrektorZakladu ProdukcjiTektury Opakowan kieruj^cyZakladem
Produkcji Tektury i Opakowan w Chelmie, kt6remu podlega:

a) Kierownik kieruj^cy Wydzialem Kartonazu I,
b) Kierownik kieruj^cy Wydzialem Kartonazu II i Plastra Miodu,
c) Kierownik kieruj^cy Wydzialem Tekturnicy,
d) Kierownik kieruj^cy Wydzialem Utrzymania Ruchu,
e) Wydzial Przygotowania Produkcji.

2) Dyrektor Fabryki Papieru kieruj^cy Fabryk^ Papieru w Orch6wku, kt6remu
podlega:

a) SzefProdukcji Papieru, kt6remu podlega:
aa^VIaszynista kieruj^cy Wydzialem Produkcji Papieru ;

b) Magazyn Wydzia!u Produkcji Papieru;
c) Kierownik Utrzymania Ruchu, kt6remu podlega:

ca) Brygada Utrzymania Ruchu,
cb) Kierownik d.s. Energetycznych ,
cc) energetycy.



3) Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedazy, kt6remu podlega:
a) Kierownik kieruj^cy Dzialem Marketingu i Sprzedazy;
b) Kierownik Magazynu Wyrob6w Gotowych kierujqcy Magazynem

Wyrob6w Gotowych;
4) Kierownik ds. zaopatrzenia kieruja^cy Dzialem Zaopatrzenia;
5) Stanowisko pracy ds. ochrony srodowiska ;
6) Sekretariat;
7) Informatyk;
8) Ochrona zaktadu;
9) Kierownik ds. remont6w, kt6remu podlega
grupa remontowo-budowlana.

W Sp61ce nie dzialaja^ zadne organizacje zwiazkowe. Interesy
pracownik6w sa^ reprezentowane przez przedstawiciela zalogi.
2.4.Rachunkowosc Sp61ki
Sp61ka sporz^dza za kazdy rok obrachunkowy, obejmuj^cy pelny rok
kalendarzowy sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci, kt6re
sq. poddawane badaniu przez bieglego rewidenta. Sprawozdanie finansowe za
2010 rok i sprawozdanie z dziatalnosci za 2010 rok zostalo zatwierdzane przez
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 roku oraz zlozone do
rejestru przedsi^biorc6w Krajowego Rejestru Sa_dowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla Miasta St. Warszawy pod numerem KRS 000367265,
w!asciwego urz$du skarbowego, ogloszone w Monitorze S^dowym i
Gospodarczym, zamieszczone na stronie internetowej Sp6iki. Sprawozdanie
finansowe za 2011 rok i sprawozdanie Zarz^du z dzialalnosci Sp6!ki za 2011
rok zostalo r6wniez poddane badaniu przez bieg!ego rewidenta i po uzyskaniu
opinii zostanie przekazane do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

3. Kapital zakladowy Sp61ki.

3.1 Struktura kapitaIu zakladowego.

Kapital zakladowy Sp61ki na dzien31 grudnia 2011 roku wynosi 11.837.500 zl
i dzieli si? na 47.350.000 akcji o wartosci nominalnej 0,25 zl kazda akcja, w
tym;
10.426.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,
32.374.000 akcji zwyklych, na okaziciela serii B,
4.550.000 akcji zwyklych, na okaziciela serii C,

Akcje serii A sa^ uprzywilejowane co do glosu, na Walnym Zgromadzeniu jedna
akcja daje prawo 2 glos6w.
G16wnym akcjonariuszem jest sp61ka ,,PRESCOTT" Sp6!ka Akcyjna z
siedzib^ w Chelmie, kt6ra na dzien 31 grudnia 2011 roku jest wtascicielem
19.376.000akcjiwtym:

- 10.426.000 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A,



- 8.950.000 akcji zwyklych na okaziciela serii B,
- kt6re l^cznie stanowi^ 40,92% udzialu w kapitale zakladowym SCO-PAK S.A
i 51,58 % w og61nej liczbie gtos6w na Walnym Zgromadzeniu.
Pozostali, indywidualni akcjonariusze posiadaj^ mniej niz 5% glos6w w og61nej
liczbie glos6w na Walnym Zgromadzeniu
Dokumenty akcji serii B sa^ przechowywane w depozycie niepublicznych
instrument6w finansowych, prowadzonym przez Dom Maklerski Banku
Ochrony Srodowiska S.A. w Warszawie przy ulicy Marsza!kowskiej 78/80.
Wszystkie akcje imienne serii A sq. obj$te przez PRESCOTT S.A. i odcinek
zbiorczy tych akcji znajduje sie; w depozycie SCO-PAK S.A. Akcje serii C s^
zdematerializowane i wystej3uj^ w obrocie na rynku NewConnect.

3.2.Emisja akcji serii C
W roku sprawozdawczym przeprowadzona zostala emisja akcji serii C i

rejestracja podwyzszonego kapitalu zakladowego Sp61ki. W dniu 23 grudnia
2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podj$lo uchwal$ nr 3 w sprawie
podwyzszenia kapitaiu zakladowego Sp61ki poprzez emisj$ akcji zwykfych na
okaziciela serii C na mocy, kt6rej:
- kapital zakladowy Sp61ki zostal podwyzszony z kwoty 10.700.000 zl (dziesi$c
milion6w siedemset tysi$cy zlotych) do kwoty nie wiekszej niz 11.837.500,00
zl ^edenascie milion6w osiemset trzydziesci siedem tysi$cy pi$cset zlotych ),
to jest o kwot? nie wi^ksz^ niz 1.137.500,00 zl Qeden milion sto trzydziesci
siedem tysi$cy pi^cset zlotych ) poprzez emisj$ nie wi^cej niz 4.550.000 akcji
zwykfych na okaziciela serii C o wartosci nominalnej O,25zi (dwadziescia pi^c
groszy) kazda akcja w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty
skierowanej do maksymalnie 99 adresat6w wskazanych przez Zarz^d;
- wyl^czono w ca!osci prawo poboru akcji serii C dotychczasowym
akcjonariuszom.
- Zarz^d zostal zobowiazany i upowazniony do:

a ) ustalenia listy os6b do kt6rych zostanie skierowana emisja akcji serii C,
b) zlozenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji

prywatnej, jak tez dokonania wszelkich innych czynnosci zwiazanych z
subskrypcJ3 prywatn^,

c) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C,
d) wskazania termin6w platnosci za obejmowane akcje serii C,
e) dokonania przydzialu akcji serii C,

Otwarcie subskrypcji akcji serii C nastapilo w dniu 10 stycznia 2011 roku.
Oferta nabycia zlozona zostala 27 inwestorom, kt6rzy dokonali jej przyj$cia
bez redukcji. Subskrypcj$ zakonczono w dniu 3 lutego 2011 rok. Obj$cie
4.550.000 akcji serii C o wartosci nominalnej 0,25 zl nastapilo w drodze
subskrypcji prywatnej na podstawie zawartych z inwestorami um6w obj$cia
akcji. Cena emisyjnajednej akcji wynosila;2,75 zl.



W dniu 16 marca 2011 roku Zarzqd Gieldy Papier6w Wartosciowych S.A. w
Warszawie uchwala^ nr 326/2011 wprowadzil do alternatywnego systemu obrotu
na rynku New Connect:

1. 4.550.000 (cztery miliony pi$cset pi$cdziesiat tysi$cy) akcji zwykfych na
okaziciela serii C Sp61ki SCO-PAK S.A. o wartosci nominalnej 0,25
(dwadziescia pi$c groszy) kazda,

2. 4.550.000 (cztery miliony pi$cset pi$cdziesiat tysi$cy) praw do akcji
zwyklych na okaziciela serii C Sp61ki SCO-PAK S.A. o wartosci
nominalnej 0,25 (dwadziescia pi$c groszy) kazda.

Prawa do 4.550.000 akcji serii C byly notowane na rynku NewConnect od dnia
28 marca 2011 do dnia 5 maja 2011 roku. Po zarejestrowaniu przez Sad
podwyzszenia kapitalu zakladowego dokonanego na podstawie wyzej opisanej
uchwafy nr 3 z dnia 23 grudnia 2010 roku, akcje serii C od dnia 6 maja 2011
roku sa^ notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

3.3. Informacje o znanych Sp61ce umowach w wyniku, kt6rych mogs| w
przyszlosci nastajpic zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
Sp61ka nie posiada informacji o umowach w wyniku, kt6rych moga^ w
przyszlosci nastapic zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez
dotychczasowych akcjonariuszy.

3.4.Wskazanie posiadaczy wszeIkich papier6w wartosciowych, dajs|cych
specjalnc uprawnienia kontrolne.
Akcjonariusze Sp61ki nie posiadaj^ papier6w wartosciowych daja_cych specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do Sp61ki.

3.5.Informacja o systemie kontroli program6w akcji pracowniczych.
Sp61ka nie posiada systemu kontroli program6w akcji pracowniczych i
dotychczas nie wyemitowa!a akcji pracowniczych.

3.6. Polityka wyplaty dywidendy.
W roku obrotowym 2011 Sp6!ka nie deklarowala i nie wyplacala dywidendy.
Zgodnie z art.395 ksh uchwal$ o podziale zysku i wyplacie dywidendy
podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Statut SCO-PAK nie precyzuje
sposobu ogloszenia informacji o odbiorze dywidendy. Informacje w tym
zakresie b$da^ okreslone przez Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale
zysku. Sp61ka informacje o zamiarze podj$cia przez Walne Zgromadzenie
uchwaly o wyplacie dywidendy w proponowanym brzmieniu oglosi w formie
raportu biez^cego za posrednictwem Elektronicznego Systemu Przekazywania
Informacji (ESPI) Komisji Papier6w Wartosciowych, Gieldzie Papier6w
Wartosciowych w Warszawie S.A. w trybie przewidzianym dla sp61ek
publicznych, okreslonym w Rozporz^dzeniu Rady Ministr6w z dnia 22 grudnia



1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji biezacych i
okresowych oraz termin6w ich przekazywania przez emitent6w papier6w
wartosciowych, dopuszczonych do publicznego obrotu(Dz.U Nr 163 poz.l 160 )
co najmniej na 8 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w kt6rego
porzadku obrad jest uj$te podjecie przedmiotowej uchwafy oraz na stronie
internetowej Sp61ki www.scopak.com.pi. W analogicznej formie i trybie Sp61ka, w
ci^gu 24 godzin od zajscia zdarzenia, przekaze do publicznej wiadomosci
informacj$ o tresci podj$tej uchwafy o wyplacie dywidendy, warunkach jej
odbioru i wyplatyjak tez wszelkie inne decyzje zwiazane z realizacj^ podj$tej
uchwaly.
Zgodnie z art.348 ksh osobami uprawnionymi do dywidendy za dany rok
obrotowy sa^ akcjonariusze, kt6rym przyslugiwaly akcje w dniu dywidendy.
Dzien dywidendy okresla Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku,
moze to byc dzien podj$cia uchwaly o podziale zysku albo inny dzien w okresie
kolejnych trzech miesi$cy o daty podj$cia uchwaly o podziale zysku.
W mysl $ 46ust.5 Statutu dzien prawa do dywidendy i dzien wyp!aty
dywidendy powinien byc tak ustalony przez Walne Zgromadzenie aby czas
przypadaj^cy pomi$dzy nimi nie by! dluzszy niz 15 dni roboczych o ile uchwala
Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Ustalenie dluzszego okresu
pomi$dzy tymi terminami wymaga uzasadnienia. Warunki wyplaty dywidendy
Zarzad Sp61ki ustala w porozumieniu z Krajowym Depozytem Papier6w
Wartosciowych. Zgodnie ze Szczeg61nymi Zasadami KDPW Sp61ka
zobowiazana jest poinformowac KDPW o wysokosci dywidendy, dniu
dywidendy, terminie wyp!aty dywidendy, przesy!aj^c niezwlocznie lecz nie
p6zniej niz 10 dni przed dniem dywidendy uchwa!$ Walnego Zgromadzenia.
Pomi$dzy dniem dywidendy a dniem wyplaty dywidendy musi upfyn^c co
najmniej 10 dni. Ponadto Emitent zgodnie z g20 Regulaminem GPW jest
zobowia_zany niezwlocznie poinformowac Gietd$ Papier6w Wartosciowych o
zamiarze wyplaty dywidendy i uzgodnic z nia^ decyzje dotycz^ce wyplaty, kt6re
mog^ miec wpfyw na organizacj? i spos6b przeprowadzenia transakcji
gieldowych. Warunki odbioru i wyplaty dywidendy s^ oglaszane przez Sp61k$
w drodze raportu biez^cego i zamieszczane na stronie internetowej Sp6!ki.
W dniu wejscia w zycie uchwaty o przeznaczeniu zysku do podzialu,
akcjonariusze nabywaj^ roszczenie o wyplat? dywidendy, kt6re staje si$
wymagalne z dniem wskazanym w uchwale i ulega przedawnieniu na zasadach
og61nych, okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego.

Zarz^d Sp61ki b$dzie wnioskowac do Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy o przeznaczenie w calosci, wypracowanego w 2011 roku zysku
netto na pokrycie straty za lata ubiegle.

4. IWESTYCJE, MAJ^TEK, ROZWOJ TECHNICZNY SPOLKI



W okresie sprawozdawczym Sp61ka dzialamosc gospodarcz^ prowadzila w
ramach; Zakladu Produkcji Tektury i Opakowan w Cheimie przy ulicy
Wojslawickiej 7 oraz Fabryki Papieru w Orch6wku k/Wlodawy, na bazie
wlasnego majatku produkcyjnego i w niewielkim rozmiarze korzystala z
maszyn, uzywanych na podstawie umowy leasingu.
4.1.Nicruchomosci Sp61ki.
Sp61ka do dnia 25 listopada 2011 roku byla uzytkownikiem wieczystym

gruntu o obszarze 1 ha 83 ary,64 metr.kw., zlokalizowanego w Chelmie przy
ulicy Wojslawickiej 7, zabudowanego budynkami: administracyjno biurowym,
hal^ produkcyjna_, magazynowym, stanowi^cymi wlasnosc Sp61ki oraz
wlascicielem nieruchomosci przy ulicy Rampa Brzeska 39 w Chelmie
,skladaj^cej si? z prawa uzytkowania wieczystego dzia!ek gruntu o t^cznej
powierzchni 2 ha 72 metr.kw ,i prawa wlasnosci budynku administracyjno-
biurowego i magazynowego, posadowionych w ich obr$bie jak tez z prawa
wlasnosci zabudowanej dzialki obszaru 92 a 34 metr.kw.
W dniu 25 listopada 2011 roku Sp61ka zawar!a z BFL Nieruchomosci sp61ka^
z ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Lodzi, 93-281 L6dz ul.
Marszalka Smiglego-Rydza 20( Finansujacy):
1) umow? sprzedazy(akt notarialny nr Repertorium A 11001) na mocy, kt6rej
zbyla na rzecz Finansuj^cego nieruchomosc polozon^ w Chelmie przy ulicy
Wojslawickiej 7, skladaja^ si? z:

a)prawa uzytkowania wieczystego dzia!ekgruntu o numerach
ewidencyjnych;49/50, 49/52, 49/54, l^cznego obszaru lha 83 ary 64 m^'
zabudowanych budynkami i budowlami stanowi^cymi odr^bne prawo
wlasnosci Emitenta, objetych ksi^g^ wieczyst^ KW nr LUlC00052384/6
prowadzon^ przez Sad Rejonowy VI Wydzial Ksi^g Wieczystych w
Chelmie,

b)udzialu wynosz^cego 42/100 cz^sci w prawie uzytkowania wieczystego
dzialek gruntu o numerach ewidencyjnych 49/67 i 49/68, stanowi^cych
drog$ , obj^tych ksi^g^ wieczyst^ KW nr LUlC00049459/9, prowadzonq
przez S^d Rejonowy VI Wydzial Ksiqg Wieczystych w Chelmie,
- w celujej oddania Sp61ce do uzywania i pobierania pozytk6w w oparciu o
umow$ leasingu kapitalowego i umow$ dzierzawy;

2) umow^ leasingu kapitalowego budynk6w i budowli posadowionych w
obr$bie dzialek gruntu, opisanych w pkt 1 litera a, na okres do dnia 25
listopada2021 roku;
3) umow? dzierzawy dzialek gruntu, opisanych w pkt 1 litera a i b na okres do
dnia 25 listopada 2021 roku.
4) umow$ zobowiazuja^ (akt notarialny nr Repertorium A 11008) do
sprzedazy przez Finansuj^cego na rzecz SCO-PAK prawa uzytkowania
wieczystego oraz przeniesienia wlasnosci budynk6w, budowli stanowiqcych



nieruchomosc, zlokalizowan^ w Chelmie przy ulicy Wojslawickiej 7,
szczeg61owo opisan^ wpkt 1.
Zbycie w/w nieruchomosci w Chelmie przy ulicy Wojs!awickiej 7, i przyj$cie
do uzywania posadowionych w jej obr$bie budynk6w na podstawie umowy
leasingu i gruntu na mocy umowy dzierzawy umozliwilo Sp61ce utrzymanie w
niezmienionej formie funkcjonowania Zakladu Produkcji Tektury i Opakowan
i pozyskanie srodk6w finansowych na dalszy rozw6j.
Nieruchomosc zlokalizowan^ w Chelmie przy ulicy Rampa Brzeska 39 Sp61ka
wykorzystuje cz$sciowo na magazyny, a wolne pomieszczenia wynajmuje
innym podmiotom gospodarczym.
Sp61ka jest tez uzytkownikiem wieczystym gruntu i wlascicielem

posadowionych wjego obr$bie budynk6w, budowli i urz^dzen w miejscowosci
Orch6wek, stanowia_cych zorganizowan^ fabryk$ produkcji papieru,
szczeg61owo opisanych w pkt 4.2 niniejszego sprawozdania.

4.2 Obciqzenie majqtku Sp61ki ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Aktywa trwale Fabryki Papieru w Orch6wku, sk!adaj^ce si$ z prawa
uzytkowania wieczystego dzia!ek gruntu la_cznego obszaru 8,6502 ha
polozonych w miejscowosci Orch6wek, zabudowanych budynkami i budowlami
o l^cznej powierzchni uzytkowej 34.567,77 metr.kw., stanowi^cymi odr$bny od
gruntu przedmiot w!asnosci SCO-PAK , wpisane do ksiaj* wieczystych nr:KW-
LU1W/00032082/1, KW-LUlW/00038863/2, KW-LUlW/00037447/3,KW-
LU1W/00037447/3,KW-LU1W/00038351/0, KW-UlW/00037444/2 obci^zone
s^:

1) hipotek^ l^czn^ do kwoty 47.146.344 zl (s!ownie: czterdziesci cztery
miliony sto czterdziesci szesc tysi^cy trzysta czterdziesci cztery zlote) na
zabezpieczenie roszczen obligatariuszy(bez ich imiennego wskazania) z
22.979 obligacji zwyktych, na okaziciela serii A SCO-PAK S.A., o
wartosci nominalnej, emisyjnej i wykupu 1.000 zl kazda, z terminem
wykupu w dniu 25 lipca 2013 roku, z oprocentowaniem zmiennym wg
stawki WIBOR6MPLUS 7%,p!atnym p61rocznie. Administratorem hipoteki
jest sp61ka Luczynski i wsp61nicy Sp61ka Komandytowa z siedzib^ w
Warszawie,
2) hipotek^ la_czna^ do kwoty 20.000.000 zl (slownie: dwadziescia
milion6w z!) na zabezpieczenie roszczen obligatariuszy (bez ich imiennego
wskazania) z 6.535 obligacji zwyktych, na okaziciela serii B Emitenta, o
wartosci nominalnej, emisyjnej i wykupu 1.000 z! kazda, z terminem
wykupu w dniu 29 sierpnia 2013 roku, z oprocentowaniem zmiennymwg
stawki WIBOR6M plus 7% platnym p61rocznie. Administratorem hipoteki
jest sp61ka Luczynski i Wsp61nicy Sp61ka Komandytowa z siedziba, w
Warszawie.



Pozostale aktywa trwa!e Sp61ki nie sa_ obcia_zone ograniczonymi prawami
rzeczowymi.

4.3.Modernizacja hal produkcyjnych, maszyn i urzs|dzeri.
W 2011 roku Sp61ka przeprowadzita prace modernizacyjne maj^ce na celu
dostosowanie pomieszczen produkcyjnych oraz linii do produkcji papieru i
linii tekturniczej do wymaganych standard6w. Na modernizacj$ Sp61ka
wydatkowala kwot$ 14.406.771,08 zl. w tym 7.834.020,46 zt na moderm'zacj$
maszyny papierniczej MP1 i 2.126.316,05 zl na modernizacj$ tekturnicy T1.
Wykonane roboty w obr$bie hal produkcyjnych, obejmowafy wyburzenie
zb$dnych scian dzialowych, i wybudowanie nowych dostosowanych do potrzeb
komunikacyjnych i magazynowych, budow$ nowych ramp zaladunkowych i
wyiadunkowych, docieplanie budynk6w produkcyjno-magazynowych.
W Fabryce Papieru w Orch6wku wykonano modernizacj^:
1) nap$d6w maszyny papierniczej MP1 w celu poprawy stabilnosci pracy i
zmniejszenia zryw6w wst$gi papieru,
2) systemu grzewczego maszyny papierniczej MP1 przez zamontowanie pr$t6w
turbolencyjnych i nowych glowic parowych w celu podwyzszenia sprawnosci
suszenia wst^gi papieru i zmniejszenia zuzycia pary.
3)cz^sci sitowej maszyny papierniczej MP1 w celu poprawy odwadniania
wst$gi papieru,
4)systemu pomiarowego wst$gi papieru tj: graniatury poprzecznej wilgotnosci,
spi$cia automatycznego, w celu poprawy sterowania gramatury i wilgotnosci
5) prasy zaklejaj^cej przez wymian$ wal6w nakladaj^cych skrobi$.
Wykonane prace wplyn^ty na popraw$ jakosci papieru, wzrost wydajnosci,
zmniejszenie koszt6w produkcji.
W zakresie modernizacji parku maszynowego produkcji opakowan, dokonano:

1) zakupu duzego Slotera 2-kolorowego ze skladarko-sklejark^ w linii,
2) zakupu duzego Slotera 4-kolorowego,
3) zakupu skladarko-sklejarki do sklejania opakowan klapowych,

Zakup powyzszych urz^dzen zwi^kszyl mozliwosci produkcyjne w zakresie
opakowan, a tym samym pozwoli! na rozszerzenie oferty handlowej, zwi^kszyl
tezjakosc i wydajnosc produkcji.
W zakresie modernizacji parku maszynowego produkcji tektury, dokonano:

1) zakupu zestawu gilotyn do ci$cia tektury,
2) zakup ryfla ,,C",
3) zakup urz^dzenia tryplex,
4) zakup urz^dzenia "kr6tki n6z"

Opisane urz^dzenia maj^ bardzo istotny wpfyw na proces produkcji tektury, a w
szczeg61nosci na zwiejcszenie wydajnosci i oferty produkcyjnej.
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Prace modernizacyjne wykonywali pracownicy Sp61ki. W aspektach
bardziej zwia_zanych z technologia^ Sp61ka korzystata z uslug firm, kt6re sa^
jednoczesnie dostawcami poszczeg61nych urzadzen.
Uruchomienie linii do recyklingu makulatury i produkcji papieru ma bardzo
wazne znaczenie dla rozwoju Sp61ki. Pozwolilo uzyskac wlasne zr6dlo
papieru niezb$dnego do produkcji tektury i opakowan, a tym samym obnizyc
koszty produkcji przez wyeliminowanie wysokich optat za transport papieru z
Niemiec .

5 .CHARAKTERYSTYKA DZIALALNOSCI SPOLKI

5.1 Informacja o produkowanych wyrobach .
W roku obrotowym 2011 dzialalnosc Sp61ki realizowana byla w pi$ciu
podstawowych obszarach produktowych:

- produkcji tektury i opakowan,
- produkcji papieru,
- produkcji opakowah z tektury,
- produkcji tektury w technologii ,,plastra miodu",
- produkcji katownika.

Najwczesniej bo juz od 1997 roku Sp61ka rozpocz$la produkcj? tektury i
opakowan z tektury. W 2006 roku uruchomila produkcj$ k^townika a w 2007
roku produkcj$ tektury w technologii plastra miodu. Bardzo wazne znaczenie
dla rozwoju Sp6iki ma oddana do uzytku w grudniu 2009 roku Fabryka Papieru.
5.1.1Tektura faIista.
SCO-PAK produkuje tektur? szara^ jednostronnie bielona^ dwustronnie bielon%
o r6znych wysokosciach fali. Na specjalne zam6wienie klienta moze byc
wykonana tektura pi^ciowarstwowa w gramaturze 600 g/m^ i ponizej.
Szerokosc wst^gi tekturnicy wynosi 2.450 mm. Arkusze tektury produkowane
s^ w wymiarach okreslonych przez klienta. Klient moze zam6wic wykonanie z
tektury ze wskazaniem papieru dojej wyprodukowania.
5.1.2 Opakowania.
Sp61ka zapewnia klientom doradztwo w zakresie projektowania konstrukcji
opakowan oraz szaty graficznej.
W ofercie sa^ nast$pujace opakowania:

- pud!a klapowe(zbiorcze) wykonane z tektury 3 i 5 warstwowej,
- pudla fasonowe wykonane z tektury 3 i 5 warstwowej oraz mikrofali,
- tacki, koszyki, skrzynki, i inne konstrukcje specjalne,
- wyposazenie pudel; kratownice, wk!adki, przek!adki, obwoluty i inne

elementy,
5.1.3 Papier.
Sp61ka produkuje i oferuje swoim klientom papiery makulaturowe:

- Schrenz ( papier makulaturowy),
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- Testliner( papier pokryciowy na warstwy plaskie tektury falistej),-
- Fluting( papier na warstwy pofalowane tektury falistej),

Papier makulaturowy Sp61ka w znacznej cz$sci wykorzystuje do produkcji
tektury oraz wyrob6w takich jak opakowania tekturowe, k^townik papierowy
oraz tektury w technologii plastra miodu. Produkcja w oparciu o wlasny papier
pozwala na biez^co obserwowac i kontrolowacjakosc wyrobu.
Sp61ka do produkcji papieru wykorzystuje w pelni odnawialny surowiec jakim
jest makulatura.

5.1.4. Kqtownik.
K^towniki papierowe s!uz^ do zabezpieczenia towar6w narozy i brzeg6w
towar6w na paletach w czasie transportu. W standardzie k^townik ma ksztalt
litery ,,L". G16wnym materialem do produkcji jest papier makulaturowy, kt6ry
po spemieniu swojej funkcji moze byc ponownie przerobiony na papier.

5.1.5 ,,PIaster Miodu"
W obrocie na rynku papierniczym, tektura wykonana w technologii ,,plastra
miodu" nie jest jeszcze tak popularna jak tektura falista. Lecz z uwagi na jej
ekologiczny charakter znajduje coraz wi$cej zwolennik6w. DzieM zaletom
szescioka^nej konstrukcji plaster miodu znajduje zastosowanie w bardzo wielu
gal$ziach przemystu, jako material usztywniaj^cy lub wypelniaja_cy. Najcz$sciej
wypelnienia z plastra miodu s^ wykorzystywane do produkcji drzwi, przegr6d,
mebli(blaty, scianki, drzwiczki).
W ofercie Sp61ki znajduje si$ wiele produkt6w z ,,plastra miodu:

- wsad( wst^ga z plastra miodu jako wypemienie),
- palety iadunkowe,
- skrzynio-palety,
- przekladki i tasmy przekladkowe,
- r6znego rodzaju wypemienia,
- oraz wiele innych

5.2 Rynki zbytu.
Dzialalnosc Sp61ki gl6wnie skupia si$ na rynku krajowym i ukierunkowana

jest na zaspokajanie potrzeb klient6w z sektor6w: producenci tektury i
opakowan z tektury, przemysl meblowy, przemys} spozywczy, przemysl
chemiczny, przemysl obuwniczy, przemysl odziezowy. Dzial Przygotowania
Produkcji Sp61ki pomaga klientom dobrac odpowiedni^ tektur^ w taki spos6b,
aby projektowane opakowanie bylo ekonomiczne, wytrzymale, funkcjonalne i
estetyczne. Dzieki wieloletniej obecnosci na rynku, Sp61ka zdobyla stalych
klient6w i jest w stanie konkurowac na poziomie europejskim. W roku
sprawozdawczym Sp61ka podejmowala rozmowy z firmami z Ukrainy w celu
nawiazania wsp61pracy handlowej w zakresie eksportu papieru, tektury i
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opakowan. W strukturze sprzedazy, sprzedaz na rynek krajowy w 2011 roku
wyniosla ok.97% a sprzedaz eksportowa ok.3%. Z analizy rynku wynika, ze
Sp61ka konkuruje przede wszystkim z flrmami zlokalizowanymi w centralnej i
wschodniej Polsce. Wynika to gl6wnie z oplacalnosci dostaw na okreslona^
odleglosc, koszty transportu bowiem stanowi^ istotn^ bariere przy
przyjmowaniu ofert. W roku sprawozdawczym Sp61ka ok.30% produkt6w
sprzedala dla trzech gl6wnych odbiorc6w, z kt6rymi wsp61praca handlowa
utrzymywana jest juz od kilku lat. Pozostale ok.70% przychod6w pochodzi ze
sprzedazy zrealizowanej na rzecz mniejszych odbiorc6w. Sprzedaz jest
realizowana na podstawie skladanych zam6wien. Sp61ka przy ustalaniu ceny
sprzedazy uwzgl$dnia koszty produkcji oraz notowane ceny rynkowe. Kazde
bowiem odst$pstwo o cen rynkowych, stosowanych przez flrmy konkurencyjne
rzutuje na wielkosc zam6wien.

5.3 Przychody ze sprzedazy.
Sp61ka w 2011 roku osi^gn$la przychody ze sprzedazy i zr6wnane z nimi w
kwocie 61.770.464,59 zl. w tym 54.096.543,30 zl ze sprzedazy produkt6w
opisanych w pkt 5.1 niniejszego sprawozdania. Sprzedaz produkt6w w stosunku
do roku 2010 wzrosla o ok.57%.Wielkosc sprzedazy eksportowej wyniosla
1.661.299,35 zl i wzrosla ok.33% w stosunku do 2010 roku. Wykonana
sprzedaz byla nizsza od zakladanej w prognozie na ten rok. Przyczyn$ nie
wykonania planu produkcji i sprzedazy bylo ograniczenie rozmiaru produkcji
spowodowane brakiem srodk6w na zakup makulatury i mazutu oraz niskie ceny
papieru i tektury w stosunku do ceny makulatury i mazutu. W 2011 roku
znacznie szybciej i cz$sciej wzrastafy ceny makulatury i mazutu niz papieru.
Ten stan powstal w zwi^zku z uruchomieniem nowych linii papierniczych oraz
zwi$kszeniem eksportu. Dostawcy makulatury z^daj^ zaplaty w dniu dostawy
a nawet przedplat. W okresie sprawozdawczym Sp6!ka sprzedawala wyroby
swoim stafym klientom, nawiazana zostala r6wniez wsp61praca handlowa z
nowym odbiorcami papieru, tektury i opakowan jak tez z flrmami, kt6re
wczesniej zamawiafy dostawy, a w poprzednich latach odeszfy . do innych
dostawc6w. Produkcja tektury i opakowan odbywala si^ na dwie zmiany.
Pracownicy Marketingu udzielaj^ fachowych porad dla klient6w w zakresie
oferowanego wyrobu.
Sprzedaz tektury i opakowan byla prowadzona przez pracownik6w Sp61ki,
zatrudnionych w dziale Marketingu i Sprzedazy i przez akwizytor6w
swiadcz^cych uslugi na podstawie um6w cywilnoprawnych, wynagradzanych w
systemie prowizyjnym, uzaleznionym od wielkosci zrealizowanej sprzedazy.
Dostawy byly realizowane na konkretne zam6wienia odbiorc6w, z obszaru
calego kraju. Prowadzona jest na biez^co akcja reklamowa. Rozprowadzano
ulotki reklamuj^ce firm$ i oferowane produkty. Przedstawiciele Sp61ki
uczestniczyli w targach i wystawach tektury i opakowan.
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DzieM doplywowi srodk6w finansowych z emisji akcji serii C oraz emisji
obligacji Sp61ka zwi$kszyla srodki obrotowe, co pozwoli!o uzyskac znacznie
wieksze przychody ze sprzedazy produkowanych wyrob6w.
Sp61ka jest jeszcze w stanie zwi$kszyc moce produkcyjne, w przypadku
pozyskiwania nowych zr6del flnansowania koszt6w nabycia material6w do
produkcji i nowych rynk6w zbytu.
Materialy do produkcji, a w szczeg61nosci papier pokryciowy na warstwy
plaskie Sp61ka kupowala od dostawc6w z Niemiec, Austrii. Kleje byly
importowane z Francji. Realizacja dostaw odbywala si$ terminowo.
Reklamacje jakosciowe wyst$powaly sporadycznie, i zostafy przez dostawc6w
uwzgl$dnione. Najwi$kszy mankament stanowily koszty zwiazane z
transportem gotowych wyrob6w do klienta. Obecnie na rynku papierniczym
funkcjonuje cena loco magazyn odbiorcy. Sp61ka korzysta z transportu obcego.
Ponadto dodatkowym obci^zeniem sâ  stosowane na rynku dlugie terminy
zaplaty za sprzedan^ tektur?, opakowania i papier, wynosz^ce w granicach 30
do 90 dni a bardzo kr6tkie terminy zaplaty za makulatur$ i mazut ( w dniu
dostawy) oraz za energi$, wod$ scieki w ci^gu 14 dni po zakonczeniu miesi^ca
kalendarzowego.

6. ZRODLA FINANSOWANIA DZIALALNOSCIBIEZACEJ
IINWESTYCYJNEJ

W okresie sprawozdawczym Sp61ka flnansowala prowadzon^ dzialalnosc
produkcyjn^ i inwestycyjn^ z przychod6w uzyskanych:

- ze sprzedazy papieru, tektury i opakowan,
- emisji akcji serii C,
- emisji obligacji serii A,
- emisji obligacji serii B,
- kredytu bankowego,
- sprzedazy nieruchomosci,
- um6w faktoringowych,

6.1. Przychody ze sprzedazy
Przychody ze sprzedazy papieru, tektury i opakowan w pierwszym kwartale
2011 roku byly w wi$kszosci przeznaczane na splat? zalegfych zobowi^zah
powstalych w poprzednich latach, w zwia_zku z budowa^ Fabryki Papieru w
Orch6wku. W nastejmej cz$sci roku obrotowego g!6wnie na flnansowanie
biez^cej produkcji.

6.2 Przychody z emisji akcji serii C
Z emisji akcji serii C Sp61ka pozyskala kwot$ 12.512.500 zl., kt6ra zostala
przeznaczona na splat$ zalegfych zobowi^zan powstalych w zwi^zku z budowa^
linii do produkcji papieru w Orch6wku, modernizacjf linii papierniczej i
tekturniczej, zwi^kszenie biez^cej produkcji.
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Splata zaleglych zobowi^zan umozliwila Sp61ce przeznaczenie bieza_cych
wpfyw6w ze sprzedazy na zakup material6w do produkcji a tym samym
zwiekszeniejej rozmiaru i lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych.

6.3.Emisja obIigacji serii A
W dniu 26 lipca 2011 roku zostala zakonczona emisja dwuletnich,
zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji SCO-PAK S.A. na
okaziciela, serii A, o wartosci nominalnej r6wnej cenie emisyjnej w kwocie
1.000 zl kazda, z kuponem odsetkowym wyplacanym co p61 roku .
W przewidzianym w Warunkach Emisji Obligacji Serii A okresie tj. od dnia 18
lipca 2011 roku od godz. 9.00 do dnia 22 lipca 2011 roku do godz. 17.00
przyjeto zapisy na 22.979 (slownie: dwadziescia dwa tysi^ce dziewi$cset
siedemdziesia_t dziewi$c) obligacji serii A o l^cznej wartosci nominalnej
22.979.000,00 (slownie: dwadziescia dwa miliony dziewi$cset siedemdziesiaJ:
dziewi^c tysi$cy) zlotych, co oznaczalo, iz przekroczony zostal pr6g emisji
okreslony w paragrafie 6 Uchwaly Nr 9/2011 Zarz^du Emitenta z dnia 14 lipca
2011 roku w sprawie emisji obligacji serii A.
Na obligacje obj$te subskrypcjq. zlozy!o zapis l^cznie 29 Inwestor6w.
Zarz^d Sp61ki na mocy uchwaly nr 10/2011 podj$tej w dniu 26 lipca 2011 roku
dokonal przydzialu Obligacji, w oparciu o otrzyman^ od NWAI Dom Maklerski
S.A. list$ Inwestor6w, kt6rzy zglosili ch^c obj$cia obligacji serii A.

W dniu 22 wrzesnia 2011 roku Zarz^d Gieldy Papier6w Wartosciowych
w Warszawie S.A. uchwa!a^ nr 1220/2011 okreslit dzien 23 wrzesnia 2011 r.
jako dzien pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
22.979 obligacji na okaziciela serii A sp61ki SCO-PAK S.A., o wartosci
nominalnej 1.000 z! kazda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papier6w
Wartosciowych S.A. kodem ,,PLSCOPK00038".Kwota uzyskana z emisji
obligacji serii A zostala przeznaczona na spiat$ kredyt6w( inwestycyjnego i
obrotowego) udzielonych przez Bank Pocztowy S.A. na budow$ i rozruch
technologiczny linii do produkcji papieru w Orch6wku.

6.4.Emisji obligacji serii B
W dniu 3 sierpnia 2011 r. Zarz^d Sp6tki podjaJ: uchwal? nr 11/2011 w sprawie
emisji nie wi$cej niz 10.000 (slownie; dziesi$c tysi^cy ) obligacji serii B na
okaziciela, o wartosci nominalnej 1.000,OOzl.kazda, o l^cznej wartosci
nominalnej nie wi$kszej niz 10.000.000 ztotych z terminem wykupu 29
sierpnia 2013 roku. Minimalna liczba obligacji, kt6rych subskrybowanie jest
wymagalne do dojscia do skutku(,,Pr6g emisji") wynosila 3.000 obligacji.
Zgodnie z tresci^ uchwaty, obligacje serii B sa_ obligacjami dwuletnimi,
odsetkowymi, w formie dematerializowanej, emitowane jako obligacje
zabezpieczone, zbywalne bez ograniczen, nie maja_ charakteru obligacji
zamiennych na akcje, oferowane po cenie emisyjnej r6wnej cenie nominalnej,
zostan^ wykupione wedlug ich wartosci nominalnej. Szczeg61owe warunki
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emisji zostaly okreslone przez Zarz^d w dokumencie ,,Warunki emisji
dwuletnich odsetkowych obligacji na okaziciela. Emisja doszla do skutku,
inwestorzy obj$li 6.535 obligacji serii B i otrzymali przydzial na podstawie
uchwaly Zarz^du Sp61ki.
Zarz^d Gieldy Papier6w Wartosciowych w Warszawie S.A. uchwal^ nr
1369/2011 z dnia 4 listopada 2011 roku okreslil dzien 8 listopada 2011 r. jako
dzien pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
6.535 obligacji serii B sp6tki SCO-PAK S.A.,, oznaczonych przez Krajowy
Depozyt Papier6w Wartosciowych S.A. kodem ,,PLSCOPK00046",
Przychody z emisji akcji serii B w kwocie 6.535.000 zl zostaly przeznaczone na

zwi$kszenie produkcji i modernizacj$ parku maszynowego.

6.5.Kredyty bankowe.
6.5.1 Kredyty spIacone w 2011 roku.

Sp61ka w 2011 roku splacila dwa kredyty zaci^gni^te w Banku Pocztowym S.A
na budow$ linii do recyklingu makulatury i produkcji papieru w Orch6wku.
Splata spowodowala:

- wykreslenie wszystkich hipotek ustanowionych przez Sp61k$ na rzecz
Banku Pocztowego S.A. na zabezpieczenie roszczen z tytulu
udzielonych kredyt6w i oprocentowania, na nieruchomosciach
skladaja^ych si? z majatku rzeczowego b^d^cego w!asnoscia^ Sp61ki w
postaci budynk6w o l^cznej powierzchni 34.567,77 metr.kw.
posadowionych na dzia!kach gruntu o !^cznej powierzchni 8,6502 ha
polozonych w Orch6wku, b^d^cych w uzytkowaniu wieczystym Sp61ki
oraz na nieruchomosciach w Chelmie przy ulicy Wojslawickiej 7 w
obr$bie, kt6rych zlokalizowany jest Zaklad Produkcji Tektury i
Opakowan i przy ulicy Rampa Brzeska 39, zabudowanych budynkami
magazynowymi:

- wykreslenie zastaw6w rejestrowych ustanowionych na rzeczach
ruchomych Sp61ki w postaci wszystkich maszyn i urza_dzen sluz^cych do
produkcji papieru, tektury i opakowan,

- wygasni^cie globalnej cesji wszystkich wierzytelnosci z tytulu sprzedazy
papieru, tektury i opakowan.

Wyzej opisane obci^zenia uniemozliwiafy Sp6!ce zaciqganie nowych
istotnych zobowi^zan, gdyz Sp61ka nie posiadala mozliwosciustanowienia
zabezpieczenia ich splaty najakichkolwiek skladnikach majatkowych. Bank
Pocztowy nie wyrazal zgody na ustanawianie nowych hipotek. Aby uzyskac
mozliwosc pozyskania fmansowania na dalszy rozw6j Sp61ki Zarz^d podjal
decyzj? o splacie kredytu.

6.5.2.Umowy kredytowe zawarte w 2011 roku
Sp61ka w dniu 28 listopada 2011 roku zawarla z Alior Bank Sp61ka^
Akcyjn^ z siedzib^ w Warszawie umow$ kredytow^ nr U0002022876743 o
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kredyt nieodnawialny na fmansowanie biez^cej dzialalnosci. Na mocy
powyzszej umowy Bank udzielil Sp61ce kredytu w kwocie 2.000.000,00 zl z
przeznaczeniem na splat$ zadluzenia wobec ING Commercial Finance Polska
S.A. z umowy faktoringowej nr 106/2005 z dnia 18 listopada 2005 roku,
wypowiedzianej przez Sp6tk$ ze skutkiem jej rozwiazania na dzien 31 grudnia
2011 roku. Oprocentowanie kredytu zmienne, na dzien zawarcia umowy
wynosilo 7,65% w skali roku. Termin splaty kredytu 17 lutego 2012 roku.
Podpisana umowa miala istotny wpfyw na sytuacj? finansowa^ i gospodarcza^
Sp61ki gdyz pozwolila rozwiazac niekorzystnq. umow$ faktoringowq. z ESKj
Commercial Finance S.A. z okreslonym limitem finansowania na poziomie 2
mln zl.

6.6.Przychody ze sprzedazy nieruchomosci.
Przychody ze sprzedazy nieruchomosci w Chelmie przy ulicy Wojslawickiej 7 (
przyjetej do uzytkowania w ramach umowy leasingu) zostan^ wykorzystane na
budow$ elektrocieplowni w Fabryce Papieru w Orch6wku, zasilanej mialem
w$glowym.

6.7.Umowy faktoringowe.
Sp61ka w celu poprawy warunk6w finansowania biezacej dzialalnosci
produkcyjnej, w 2011 roku rozwiazala umow? faktoringow^ z ING
Commercial Finanse S.A. z ograniczonym limitem finansowania na poziomie 2
mln zl. i zawarla dwie nowe umowy w tym zakresie.
W dniu 16 pazdziernika 2011 roku Sp6!ka podpisala z PKO BP Faktoring
Sp61k^ Akcyjn^ z siedzib^ w Warszawie (,,Faktor") umow? faktoringu
krajowego bez przyj$cia ryzyka. Na mocy powyzszej umowy Faktor udziela
Sp61ce finansowania do wysokosci 85% zaakceptowanych wierzytelnosci w
ramach przyznanego limitu w kwocie 4 mln zl. Umowa zostala zawarta na czas
nieokreslony a odnawialny limit obowiazuje do dnia 5 pazdziernika 2012 r. U.
Wdniu28 listopada 2011roku podpisana zostala zAlior Bankiem Sp61ka^
Akcyjn^ z siedzib^ w Warszawie (,,Faktor") umowa faktoringu niepelnego (z
regresem do Faktoranta). Na mocy powyzszej umowy Faktor udziela Sp61ce
finansowania do wysokosci 80% zaakceptowanych wierzytelnosci w ramach
przyznanego limitu w kwocie 4 mln zl. Umowa zostala zawarta na czas
okreslony do dnia 26 kwietnia 2013 roku.
Podpisane umowy faktoringowe maja^ istotny wplyw na sytuacj$ finansow^ i
gospodarcz^ Sp61ki gdyz pozwalaj^ wczesniej uzyskac srodki pieni$zne za
sprzedane wyroby i zwi$kszyc wielkosc produkcji.

7.ZATRUDNIENIE I PLACE
Wg stanu na dzien na dzien 31 grudnia 2011 roku Sp61ka zatrudniala 221
pracownik6w, w tym 164 na stanowiskach robotniczych i 48 na stanowiskach
nierobotniczych. Przeci$tne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym
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wyniosto 217 os6b. Wszyscy pracownicy otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za prac$, odprowadzone tez zostafy do Urz$du Skarbowego zaliczki na podatek
dochodowy od os6b fizycznych oraz do ZUS skladki zdrowotne i sk!adki na
ubezpieczenie spoleczne i Fundusz Pracy. W Sp61ce niejest tworzony fundusz
swiadczen socjalnych, nie byly tez wyplacane zapomogi losowe. Pracownicy
delegowani otrzymywali zwrot koszt6w podr6zy i diety. Aby zapewnic
pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy przeprowadzane sa^
pomiary laboratoryjne czynnik6w szkodliwych dla zdrowia i srodowiska pracy.
Wyniki pomiar6w wykazafy ,ze warunki pracy na wszystkich wydzia!ach
produkcyjnych nie sa^ szkodliwe dla zdrowia.
Przeprowadzone zosta!y r6wniez szkolenia okresowe pracownik6w z zakresu
bhp. Stanowiska pracy przy maszynach i urzadzeniach sa^ wyposazone w
instrukcj$ obslugi.
W okresie sprawozdawczym Sp6ika nie rniala problemu z pozyskaniem
wykwaliflkowanych pracownik6w na tworzone nowe miejsca pracy. Wystej3uja^
natomiast trudnosci w zatrudnieniu os6b niepemosprawnych. Dlatego Sp61ka z
dniem 1 stycznia 2011 roku zrezygnowala ze statusu zakladu pracy chronionej.
Sp61ka w celu zachowania niewykorzystanych srodk6w zakladowego funduszu
rehabilitacji os6b niepemosprawnych w 2011 r. w dalszym ci^gu utrzymywala
20% wskaznik zatrudnienia os6b niepelnosprawnych.

8.DANE EKONOMICZNO-FINANSOWE
W okresie sprawozdawczym wystapiia bardzo niekorzystna relacja pomi^dzy
kosztami zakupu podstawowych material6w do produkcji a cena^ uzyskan^ ze
sprzedazy wyrob6w. Ceny podstawowych surowc6w tj; makulatury i mazutu
wzrastafy szybciej niz cena papieru i tektury.
Okres sprawozdawczy byl dla Sp61ki trudnym okresem, zwiazanym z
udoskonaleniem procesu produkcji nowego wyrobu w postaci papieru.
Aby produkowac papier Sp61ka musiaia kupic makulatur$ i za ni^ zaplacic w
dniu dostawy lub 14 dni po dostawie. Dostawcami makulatury sa^ male flrmy,
kt6re placa^ zbieraczom makulatury w dniu skupu. Natomiast naleznosc za
wyprodukowany papier mogla otrzymac dopiero po 30-90 dniach a nawet
p6zniej gdyz odbiorcy cz^sto popadaj^ w zw!ok$. Zachowanie pfynnosci
finansowej wymagalo dopfywu srodk6w wlasnych lub z kredytu. Z uwagi na
zaci^gni^cie w latach poprzednich kredytu inwestycyjnego na budow? fabryki
papieru i obrotowego na sfinansowanie jej rozruchu, i obciazenie calego
maj^tku trwa!ego i obrotowego na rzecz kredytujacego banku, Sp61ka musiala
podj^c decyzj$ o zmianie systemu finansowania gdyz nie miala szans na
uzyskanie nowego kredytu na biezaca^ dzialalnosc gospodarcz^ jak tez na
modernizacj$ parku maszynowego. Istniary tez ograniczenia w rozliczaniu
wierzytelnosci w ramach umowy faktoringowej z uwagi na zmniejszenie
limit6w przyznanych dla indywidualnych klient6w do 80 % flnansowanych
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wierzytemosci, ograniczanie kwoty limitu z 4 mln w praktyce do ok.2 mln zl.
Brak srodk6w finansowych na biez^ce zakupy makulatury skutkowal przestoje
linii papierniczej. Koszt ponownego uruchomienia linii produkcyjnej wynosi
ok.50 tys. zlotych. Niedostateczna ilosc srodk6w pieni$znych w obrocie w 2010
roku skutkowala op6znienia platnosci a tym samym koniecznosc zaplaty w
2011 roku zaleglych zobowiazan, cz$sto z ustawowymi odsetkami za zwlok$,
koszt6w s^dowych i egzekucyjnych.
W 2011 roku Sp61ka osi^gn$ta przych6d ze sprzedazy produkt6w o 57%
wyzszy w stosunku do roku 2010, wraz ze wzrostem przychodu nastajpila tez
poprawa rentownosci. Za 2011 rok Sp61ka osiaj*nejta zysk netto.
Szczeg61owe dane ekonomiczne oraz opis przychod6w i koszt6w dzialalnosci

zawiera bilans, rachunek zysk6w i strat oraz wprowadzenie do sprawozdania
fmansowego i informacja dodatkowa za 2011 roku.
W roku sprawozdawczym naleznosci Sp61ki by!y egzekwowane przez Zarz^d i
komornik6w s^dowych, w toku postejDOwafi egzekucyjnych na podstawie
sadowych tytul6w wykonawczych. Cze^c egzekucji/w niewielkim rozmiarze/
jest utrudniona gdyz dtuznicy nie posiadaj^ maj^tku lub nie s^ znane nawet
ich miejsca pobytu.
Przeciwko Sp61ce w 2011 roku wydano kilka sa_dowych nakaz6w zaplaty
zasadzaja_cych niezaplacone w terminie zobowi^zania, g!ownie powstale w
poprzednim roku obrotowym. Wszystkie zas^dzone kwoty wraz z ustawowymi
odsetkami i kosztami s^dowymi i egzekucyjnymi zosta!y uregulowane. Nie byfy
natomiast prowadzone przeciwko Sp61ce post$powania podatkowe i
administracyjne. Nie wystajnfy tez zdarzenia, zagrazajqce bytowi Sp61ki.

9. CZYNNIKI RYZYKA IZAGROZENIA.
Sp61ka stara si^ ograniczyc czynniki ryzyka przez starann^ analiz$ zakladanego
planu produkcji pod katem przyjmowanych do produkcji zam6wien, popytu i
podazy na papier, tektur$, opakowania, cen podstawowych material6w do
produkcji, zr6del fmansowania, lokalizacji miejsc dostawy, wyplacalnosci
klient6w. W ocenie Zarz^du dzialalnosc Sp61ki wi^ze si$ przede wszystkim z
narazeniem na nastej3uj^ce ryzyka:

9.1 Ryzyko zwi^zane z koniunkturj| gospodarczq w Polsce
Sytuacja fmansowa Sp61ki jest uzalezniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce
i na swiecie. Na wyniki generowane przez Sp61k$ wpfyw maj^: poziom PKB
Polski, poziom sredniego wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom
infrastruktury drogowej w Polsce, rozw6j sektora uslug logistycznych i
spedycyjnych, poziom inwestycji podmiot6w gospodarczych, stopien
zadluzenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych, stopien
zamoznosci spoleczenstwa. Spowolnienie w ostatnich latach tempa wzrostu
gospodarczego mia!o negatywny wpfyw na dzialalnosc oraz sytuacj?
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finansow^ Sp61ki w 2011 roku, poprzez ograniczony wzrost popytu na towary i
produkty Sp61ki a tym samym na wynik flnansowy.

9.2.Ryzyko wzrostu konkurencji.
Sp6ika w 2011 roku dzialala w warunkach bardzo silnej konkurencji, m.in.
zintegrowanych producentow papieru prowadz^cych dzialalnosc na wi$ksza^
skal$ niz SCO-PAK, z wiod^cym udzialem kapitalu zagranicznego. Firmy te
posiadaj^ bardziej rozbudowane struktury handlowe oraz zaopatrzenia w
surowiec i maja^ znaczny wpfyw na ksztaltowanie si$ ceny rynkowej material6w
do produkcji oraz wyrob6w gotowych. Sp61ka przyjmowala mniejsze
zam6wienia, nieop!acalne dla duzych producentow z branzy ze wzgl$du na ich
rozmiar produkcji. Nawia_zywala tez wsp61prac$ z mafymi dostawcami
makulatury, w celu zminimalizowania zmiany cen i dostejDnosci makulatury.

9.3.Ryzyko cen produkt6w, energii, material6w i towar6w
Sp61ka narazona jest na ryzyka rynkowe, zwiazane z cena^ papieru, tektury
opakowan surowc6w do produkcji. Rynek papierniczy w Polsce jest wysoko
konkurencyjny, ceny sa_ dyktowane przez duze przedsi$biorstwa, w zaleznosci
od popytu oraz notowanych kurs6w walutowych. Sp61ka dzi^ki koncentracji
dzialalnosci w zakresie produkcji papierujak tezjego przetw6rstwa, w oparciu
o ceny rynkowe decydowalajakie wielkosci papieru przeznaczyc do sprzedazy
bez dalszego przerobu na tektur$ b^dz opakowania. Istotny wplyw na wyniki i
pozycj$ flnansowy Sp61ki maja^ ceny podstawowych surowc6w: makulatury,
energii elektrycznej, energii cieplnej, mazutu jak tez wysokosc uslug
transportowych, kt6re wzrastaj^ wczesniej niz ceny papieru i tektury.

9.4.Ryzyko zwiqzane z pfynnosci^ gl6wnych klient6w.
W branzy papierniczej od kilku lat funkcjonuja^ w obrocie d!ugie terminy
platnosci od 30 do 90 dni. Istnieje ryzyko pogorszenia w tym czasie sytuacji
platniczej szczeg61nie malych odbiorc6w towar6w, kt6rzy wskutek
niewyplacalnosci ich klient6w popadn^ w tarapaty. W 2011 roku takie sytuacje
mialy miejsce. Sp61ka otrzymywata zaplat? z op6znieniem. A w kilku
przypadkach swoich naleznosci dochodzi!a w drodze egzekucji sadowej.

9.5.Ryzyko stopy procentowej.
Sp61ka korzysta z kredyt6w bankowych, srodk6w pieni$znych pozyskanych z
emisji oprocentowanych obligacji. Wysokosc oprocentowania jest zmienna,
uzalezniona od ksztaltowania si^ rynkowych stop procentowych i wskaznika
WIBOR.

9.6. Import towar6w z Chin
Od kilku lat jest notowany duzy import towar6w z Chin. Z uwagi na niskie
ceny towary chinskie sa^ konkurencyjne wobec wyrob6w oferowanych przez
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rynek krajowy. Kazde ograniczenie produkcji krajowej ma negatywny wplyw
na popyt opakowan.

9.7.Jakosc material6w do produkcji
Istnieje tez ryzyko, ze dostarczana makulatura moze byc zanieczyszczona i nie
spemi norm jakosciowych, co la_czy si? zawsze z dodatkowymi kosztami
reklamacji. Sp61ka ogranicza to ryzyko przez nawiazywanie wsp61pracy
handlowej ze sprawdzonymi dostawcami oraz poprzez stosowanie
rygorystycznych norm kontroli jakosci, zar6wno na etapie przyjmowania
dostaw, jak i przekazywania surowc6w do produkcji oraz odbioru gotowych
wyrob6w. W wyniku bled6w w procesie produkcji /np.; uzycie
zanieczyszczonej makulatury/ istnieje ryzyko wprowadzenia na rynek papieru
czy tez tektury nie spelniaja_cego normjakosciowych, co mogloby spowodowac
obnizenie zaufania klient6w oraz wzrost koszt6w ponoszonych z tytulu
reklamacji.

9.8. Zmieniaj^ce si? przepisy prawa.
Zagrozeniem dla dzialalnosci moga^ byc tez zmieniaj^ce si? przepisy prawa
lub r6zne jego interpretacje, a w szczeg61nosci przepisy prawa podatkowego,
ochrony srodowiska, prawa pracy i ubezpieczen spolecznych. Wprowadzone
zmiany cz$sto l^cz^ si^ z nowymi wydatkami, skutkuj^cymi wzrost koszt6w
dziaialnosci.

10. Informacje o post^powaniach tocz^cych si$ przed sadem, organem
wlasciwym dIa post^powania arbitrazowego lub organem adininistracji
pubIicznej.
W roku obrotowym 2011 nie toczyfy si? i nie tocza^ post^powania przed s^dem,
organem wlasciwym dla post$powania arbitrazowego lub organem administracji
pubIicznej dotycz^ce zobowi^zan lub wierzytelnosci Sp61ki, kt6rych suma
stanowi co najmniej 10% kapital6w wlasnych Sp61ki, lub kt6rych l^czna
wartosc stanowi co najmniej 10% kapital6w wlasnych Sp61ki.

11. Informacje o udzieleniu przez Sp6tke^ por^czen kredytu lub pozyczki
lub udzieleniu gwarancji.
Sp61ka w okresie sprawozdawczym nie udzielala zadnych por^czen kredytu,
pozyczki i nie udzielala gwarancji.

12.Umowy zawarte pomi$dzy Sp61kq a osobami zarz^dzajt|cymi.
W roku sprawozdawczym Sp6!ka nie zawierala zadnych um6w z Zarz^dem
Sp61ki. Prezes Zarz^du swiadczy prac? na podstawie umowy o prac$, zawartej
wl997roku.

13. Akcje w posiadaniu os6b zarzqdzaj^cych i nadzoruj^cych.
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Na dzien bilansowy prezes Zarzadu nie posiada akcji Sp61ki. Natomiast dw6ch
czlonk6w Rady posiada akcje Sp6!ki, lecz w ilosci nie przekraczajacej 5%
glos6w na Walnym Zgromadzeniu.

14. Nietypowe zdarzenia maja^ce istotny wplyw na wynik z dzialalnosci
gospodarczej za 2011 rok.
W roku obrotowym 2011 nie wystapify nietypowe zdarzenia majce wpfyw na
dzialalnosc gospodarcza^ Sp61ki.

15.Transakcje z podmiotami powia;zanymi.
Podmiotem powi^zanym jest firma ,,PRESCOTT" S.A. z siedzib^ w Chelmie.
W okresie sprawozdawczym Sp61ka generowala niewielkie przychody od w/w
sp61ki powiazanej z tytulu wynajmu na podstawie umowy zawartej w dniu 12
grudnia 2002 roku 9,2 m.kw. pomieszczenia biurowego. Natomiast sp61ka
,,PRESCOTT" w 2011 roku wykonywaia na podstawie um6w zawartych w
dniach:28 i 30 grudnia 2010 roku rzecz SCO-PAK prace modernizacyjne w
obr$bie budynk6w produkcyjnych w Orch6wku ( wartosc transakcji 340.251,84
zl. netto) i w Chelmie( wartosc transakcji 440.000 zl netto).Na podstawie
umowy dzierzawy zawartej w dniu 1 lutego 2011 roku PRESCOTT S.A.
wydzierzawiia dla SCO-PAK S.A. w6zek widlowy ( miesi$czny czynsz 2.700 zl
netto).Wszystkie uslugi byly wykonywane na podstawie pisemnych um6w, ich
odbi6r byl potwierdzony protokolem powykonawczym, i zostafy
zafakturowane. Transakcje zostafy zawarte na warunkach rynkowych.

14. Stosowanie zasad Iadu korporacyjnego.
W roku sprawozdawczym Sp61ka zadeklarowala w raporcie EBI nr 10/2011 z
dnia 1 kwietnia 2011 roku i raporcie EBI nr 21/2011 z dnia 17 czerwca 2011
roku, opublikowanych na stronie Gieldy Papier6w Wartosciowych S.A.
NewConnect w zakladce raporty biezqce sp61ek EBI, i stronie internetowej
SCO-PAK S.A., przestrzeganie zasad ladu korporacyjnego, zawartych w
Zalaczniku nr 1 do Uchwafy nr 795/2008 Zarzadu Gieldy Papier6w
Wartosciowych z dnia 31 pazdziernika 2008 roku "Dobre praktyki sp61ek
notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwala nr 293/2010 z dnia 31
marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu "Dobre praktyki Sp61ek
notowanych na NewConnect". Zbi6r zasad, kt6remu podlega Sp61ka zostal
okreslony w zal^cznikach do wyzej wymienionych raport6w EBI.
W 2011 roku Sp61ka podejmowala wszelkie starania maj^ce na celu jak
najlepsze dostosowanie jej dzialan do zadeklarowanych zasad fadu
korporacyjnego. Zakres wjakim Sp61ka w 2011 roku odstapila od stosowania
zasad okreslonych w ,,Dobrych praktykach sp61ek notowanych na
NewConnect" obejmuje nast^puj^ce punkty:
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1) cz$sciowo w zakresie zasady 1 - Sp61ka nie dokonuje transmisji i
upubliczniania obrad Walnego Zgromadzenia, gdyz w opinii Sp61ki stosowanie
powyzszej praktyki nie przyniesie wymiernych korzysci w por6wnaniu do
przewidywanych koszt6w takiego postej3owania;
2) cz$sciowo w zakresie zasady 3.13 - Sp61ka nie sporz^dzala kalendarza
dotycz^cego planowania dat walnych zgromadzen, spotkah z inwestorami i
analitykami oraz konferencji prasowych - natomiast na biez^co informuje gdy
takie spotkania lub walne zgromadzenia sa^ planowane. Spotkania z inwestorami
sa^ odbywane w miar$ zglaszanych potrzeb;
3) cz$sciowo w zakresie zasady 3.16 - Zarz^d odpowiadal indywidualnie
kazdemu akcjonariuszowi zadaj^cemu pytania przed oraz wtrakcie Walnego
Zgromadzenia dotycz^ce spraw obj$tych porz^dkiem obrad, natomiast w
sprawach dotycz^cych wszystkich akcjonariuszy Sp6!ka podaje informacje na
stronie internetowej i w raportach biez^cych;
4) w zakresie zasady 9.2 - Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy jest
uregulowane w zawartej umowie jako sprawa poufna, i Sp61ka bez jego zgody
nie moze publikowac tych danych;
5) w zakresie zasady 11 - Sp61ka z udzialem Autoryzowanego Doradcy b$dzie
organizowac spotkania z inwestorami, analitykami i mediami w miar$
zglaszanych potrzeb.

15.Cechy systemu kontroli wewn^trznej i zarzqdzania ryzykiem w
odniesieniu do procesu sporzqdzania sprawozdan f!nansowych.
Sprawozdania finansowe sporz^dzane s^ przez sluzby fmansowo-ksi^gowe
Sp61ki. Kontrol? nad procesem sporz^dzania sprawozdan flnansowych sprawuje
Dyrektor Finansowy, Zarz^d Sp61ki i Rada Nadzorcza. W roku obrotowym
Zarzad przedstawia! Radzie Nadzorczej w czasie jej posiedzenia sprawozdania
z dziaMnosci i wyniki finansowe Sp6!ki za kazdy miesi^c kalendarzowy oraz
prognozy wynik6w na nadchodz^cy miesi^c.
Zatwierdzane przez Zarz^d roczne sprawozdania finansowe sa^ weryfikowane
przez niezaleznego bieg!ego rewidenta, wybieranego przez Rad^ Nadzorcza^
Roczne sprawozdania finansowe s^ zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie. I
wraz z opini^ bieg!ego rewidenta z jego badania, ocena^ Rady Nadzorczej,
uchwal^ Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzeniu sa^ publikowane na
stronie internetowej Sp61ki.

16.KIERUNKIROZWOJUI DZIALANIA SPOLKINA2012ROK.

1) wprowadzenie akcji serii B i C do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GieId$ Papier6w Wartosciowych w Warszawie S.A.;

W dniu 20 stycznia 2012 roku Sp61ka zlozyla do Komisji Nadzoru
Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego. Prospekt zostal
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sporza_dzony w zwi^zku z ubieganiem si$ o wprowadzenie akcji zwykfych, na
okaziciela serii B i C Emitenta do obrotu na rynku regulowanym Gieldy
Papier6w Wartosciowych w Warszawie S.A. Akcje serii C od dnia 28 marca
2011 roku sâ  notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect. W ocenie Zarzqdu przeniesienie akcji na rynek gl6wny GPW
otworzy nowe mozliwosci dla rozwoju Sp61ki oraz ulatwi inwestorom obr6t
akcjami Sp61ki.
2) wykonanie modernizacji systemu energetycznego Fabryki Papieru w
Orch6wku;

W produkcji papieru znaczny udzia! w kosztach ma cena energii
elektrycznej i cena wytworzenia pary. Obecny system wytwarzania pary w
oparciu o mazut jest nieoptacalny z uwagi na wysoka^ cen$ mazutu w stosunku
do innych jednostek opalowych np.; mialu w$glowego. Sp61ka dokonala juz
zakupu;
a) kot!a na mial w$glowy o wydajnosci 32 t/h,
b) turbiny elektrycznej o wydajnosci 3MG/ h
Zmiana systemu energetycznego pozwoli uzyskac oszcz^dnosci w kosztach
energii na poziomie ok.284 zl/tonie wyprodukowanego papieru.
3) budowa bioIogicznej oczyszczalni sciek6w o wydajnosci 1200 m* na dob$

Obecnie w Fabryce Papieru Sp6!ka odprowadza scieki (po podczyszczeniu)
do kanalizacji MPGKS.A. we Wlodawie. Odbiorca sciek6w kazdego roku
podwyzsza cen?. Oddanie do uzytku wiasnej oczyszczalni sciek6w zmniejszy
koszty na poziomie ok.70 zl/ na tonie produkowanego papieru.
4.modernizacja maszyny papierniczej w cz^sci sitowej, systemu
pomiarowego, prasy zaklejajqcej;
5) zwi^kszenie rozmiaru produkcji przez peIne wykorzystanie mocy
produkcyjnych;
6) nawi^zanie wsp61pracy handlowej z nowymi odbiorcami papieru,
tektury i opakowan z tektury w kraju i za granicq;
7) zwi$kszenie dzialaInosci marketingowej, przez powierzanie uslug z
zakresu marketingu i reklamy wyspecjalizowanym jednostkom,
zatrudnienie akwizytor6w na podstawie um6w cywiInoprawnych, z
uzaIeznieniem ich wynagrodzenia od wielkosci zrealizowanej sprzedazy.
Realizowane przez Sp61k$ inwestycje s^ podstaw^ utrzymania stabilnej sytuacji
finansowej w latach przyszfych. W opinii Zarz^du w 2012 roku nalezy si?
spodziewac dalszej poprawy wyniku fmansowego.

Plesk6t
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