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I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY GALVO S.A. 
 

Łódź, 31 maja 2012 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport roczny spółki Galvo S.A., prezentujący wyniki 

osiągnięte przez Spółkę w 2011 r. 

Przychody ze sprzedaży w 2011 r. wyniosły 8.744 tys. zł i były wyższe o 14,4% od uzyskanych w 

2010 r. Wzrost przychodów nie przełożył się niestety na osiągnięcie dodatniego wyniku 

finansowego. W 2011 r. Spółka zanotowała stratę w wysokości 158,8 tys. zł. Na ujemny wynik 

finansowy mają przede wszystkim wpływ wyższe koszty kąpieli galwanicznych, co wynika z 

wysokich cen metali (głównie srebra), wykorzystywanych w procesach galwanicznych oraz utrata 

największego klienta Spółki – GKN Driveline Sp. z o.o. 

Spółka podjęła intensywne działania mające na celu poprawę wyników finansowych w roku 2012.  

Ma się do tego przyczynić m.in. rozbudowa działu sprzedaży, co już przynosi efekty w postaci 

zwiększającej się liczby nowych klientów oraz rozpoczęta w 2012 r. rozbudowa i modernizacja linii 

galwanicznej do srebrzenia elementów dla branży energetycznej. 

Spółka dalej prowadzi intensywne działania sprzedażowe mające zapewnić obłożenie nowej linii. 

Nowa linia może zostać wykorzystana również do innych pokryć, niż planowane chromowanie 

dekoracyjne, wymaga to jednak pewnych modyfikacji. Jeśli uda się pozyskać zamówienia na inny 

rodzaj pokryć, Spółka zdecyduje się na ten ruch, by jak najszybciej rozpocząć eksploatację nowej 

linii. 

Spółka kontynuowała negocjacje w sprawie zakupu przez GALVO S.A. pakietu udziałów spółki o 

podobnym do GALVO S.A. profilu działalności. 

Wierzymy, że podjęte działania oraz większe zainteresowanie ze strony klientów świadczonymi 

przez Spółkę usługami wpłynie pozytywnie na wyniki 2012 r. 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę 

internetową www.galvo.pl , na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o Galvo S.A. 

 

Z poważaniem 

Ryszard Szczepaniak 

Prezes Zarząd Galvo S.A. 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe GALVO S.A. za rok 2011 roku oraz 

dane porównawcze za 2010 rok. 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
PLN EURO 

2011 2010 2011 2010 

Przychody netto ze sprzedaży 8 744 084 7 642 908 2 112 098 1 910 727 

Amortyzacja 661 518 607 013 159 787 151 753 

Zysk na sprzedaży -114 745 336 886 -27 716 84 222 

Zysk na działalności operacyjnej -155 507 295 952 -37 562 73 988 

Zysk brutto -157 590 321 415 -38 065 80 354 

Zysk netto -158 796 275 808 -38 357 68 952 

Aktywa razem 9 580 209 11 291 218 2 172 383 2 851 318 

Kapitał własny 8 576 327 8 735 123 1 944 745 2 205 839 

Należności długoterminowe 0 0 0 0 

Należności krótkoterminowe 1 789 131 1 278 637 405 699 322 888 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 895 711 3 306 940 203 109 835 086 

Zobowiązania długoterminowe 184 859 264 805 41 918 66 870 

Zobowiązania krótkoterminowe 817 817 2 289 930 185 446 578 265 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -1 494 640 1 105 377 -361 024 276 344 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -424 143 -3 244 987 -102 450 -811 247 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -492 446 4 297 870 -118 948 1 074 467 

Przepływy pieniężne netto, razem -2 411 229 2 158 260 -582 422 539 565 

 

 

Zastosowane kursy euro: 2011 2010 

Rachunek zysków i strat oraz cash flow 4,14 4,00 

Bilans 4,41 3,96 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 R. 
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IV. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
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V. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 
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VI. OŚWIADCZENIA 
 

Oświadczenie Zarządu Galvo S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2011 rok 

 
Zarząd Galvo S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, sprawozdanie 

finansowe i dane porównywalne za 2011 rok wraz z opinią i raportem z badania 

sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych 

ryzyk i zagrożeń. 

 

Prezes Zarządu 

Ryszard Szczepaniak 

 

Oświadczenie Zarządu Galvo S.A. 

w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań 

finansowych 

 
Zarząd Galvo S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania sprawozdania finansowego za okres 2011 roku, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej 

opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 
Prezes Zarządu 

Ryszard Szczepaniak 

 

VII. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD DOBRYCH PRAKTYK 

 

Następujące zasady dobrych praktyk nie były w 2011 r. w pełni stosowane: 

 

Zasada nr 1 –w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. Z powodu wysokich 

kosztów Emitent nie zamierza transmitować, rejestrować i publikować na stronie 

internetowej obrad WZA. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy tą formą 

uczestniczenia w obradach WZA, Zarząd nie wyklucza w przyszłości możliwości pełnego 

stosowania ww. zasady. 

Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 

www.gpwinfostrefa.pl. Spółka nie korzystała z tego serwisu w 2011 roku, ale zamierza z 

niego korzystać w przyszłości. 

Zasada nr 9 - w części dotyczącej wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Odstąpienie od przestrzegania tej zasady miało charakter incydentalny. 

Zasada nr 11 – nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu 

Galvo S.A. z udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej 

zasady miało charakter incydentalny. 

 

VIII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 

 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Invest Concept 

Sp. z o.o. wyniosło w 2011 r.: 47.500 zł. 

http://www.galvo.pl/
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IX. WŁADZE GALVO S.A. 
 

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000351543. 

Na dzień 31.12.2011 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 400.000 zł i dzieli się na 

4.000.000 akcji, w tym: 2.500.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w głosach 

2 do 1 i 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda. 
 

X. ZARZĄD GALVO S.A. 
 

Na dzień 31.12.2011 r. w skład Zarządu GALVO S.A. wchodził: 

Ryszard Szczepaniak   – Prezes Zarządu 
 

XI. RADA NADZORCZA GALVO S.A. 
 

Na dzień 31.12.2011 r. Rada Nadzorcza GALVO S.A. działała w składzie: 

Azizullah Karim   – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Gabriela Krauze   – Członek Rady Nadzorczej 

Piotr Nowicki    – Członek Rady Nadzorczej 

Zdzisław Michaś   – Członek Rady Nadzorczej 

Robert Cytrowski   – Członek Rady Nadzorczej 
 

XII. AKCJONARIAT 
 

Na dzień 31.12.2011 roku wg informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami 

GALVO S.A. byli: 

 

 

Lp 

 
Akcjonariusz 

 

Liczba     

akcji 

 

%  

kapitału 

 

Liczba 

głosów 

 

%  

głosów 

 

1 Karim Sylwia (wraz z Sunco 

Polska Sp. z o.o.) 

2.311.250 57,78% 4.611.250 70,94% 

2 Ipopema TFI S.A. (wraz z ALIOR 

SFIO) 

528.211 13,21% 528.211 8.13% 

3 Ryszard Szczepaniak 200.000 5,00% 400.000 6,15% 

4 pozostali 960.539 24,01% 960.539 14,78% 

 
suma 4.000.000 100,00% 6.500.000 100,00% 

 

XIII. OPIS DZIAŁALNOŚCI 
 

Działalność Galvo S.A. ma charakter usługowy. Spółka prowadzi chemiczną i 

elektrochemiczną obróbkę powierzchni metali (galwanizowanie). Galwanizowanie to 

pokrywanie przedmiotów powierzchnią metalu, następujące w procesie elektrolizy W 

efekcie powstają trwale przylegające, związane z podłożem powłoki metaliczne. 

Wykonane powłoki galwaniczne zabezpieczają powierzchnię przed korozją, nadają 

pożądane własności techniczne takie jak: twardość powierzchni, odporność na ścieranie, 

przewodność elektryczną i wiele innych. Ponadto niektóre powłoki galwaniczne nadają 

dekoracyjny wygląd powierzchni. 
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Proces galwanizowania jest dwuetapowy. W pierwszym etapie elementy przeznaczone do 

pokrycia przygotowywane są w procesie odtłuszczania i trawienia. W drugim etapie 

elementy kierowane są do finalnej obróbki przez nałożenie pokrycia w wyodrębnionej linii 

technologicznej. 

Spółka posiada siedem automatów do galwanizowania zawieszkowego i bębnowego oraz 

szereg urządzeń pomocniczych. Firma posiada także własne laboratorium chemiczne, 

komorę solną do badania odporności korozyjnej detali oraz dział techniczny utrzymujący 

urządzenia w gotowości technicznej. Zakład jest bardzo dobrze wyposażony w urządzenia 

pomiarowe określające grubość i jakość powierzchni. 

Spółka wykonuje wszystkie grubości pokryć przewidzianych normami lub wymaganiami 

klientów. Galvo posiada urządzenie rentgenowskie umożliwiające nieniszczące, bardzo 

dokładne pomiary grubości powłok galwanicznych również wielowarstwowych 

wykonanych na detalach z różnych metali lub stopów metali. 

Galvo S.A. wykonuje wiele rodzajów pokryć galwanicznych, m. in. cynkowanie kwaśne i 

alkaliczne, cynowanie techniczne i dekorowanie, chromowanie, niklowanie, miedziowanie, 

srebrzenie, fosforanowanie, alodynowanie. Przedsiębiorstwo może świadczyć usługi o 

znacznej zmienności parametrów, jakości pokrycia i poziomie technicznym. Stwarza to 

możliwości zwiększenia bazy klientów oraz rozszerzania zakresu produkcji. Większa baza 

klientów oraz szerszy zakres produkcji powinny częściowo przeciwdziałać skutkom 

wystąpienia kryzysu w jednej branży oraz ułatwiać dostosowanie do sytuacji utraty 

znacznego odbiorcy. 

Wśród świadczonych przez Galvo usług można wyodrębnić: 

 Cynkowanie kwaśne i alkaliczne – na zawieszkach i w bębnach. Można uzyskać 

chromianowanie na kolor żółty, błękitny, oliwkowy czarny oraz grubowarstwowe 

białe opalizujące. 

 Cynkowanie techniczne i dekoracyjne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany 

detal wykonany może być ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej 

stopów. 

 Niklowanie elektrochemiczne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany detal 

wykonany może być ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej 

stopów. 

 Niklowanie chemiczne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany detal wykonany 

może być ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 

 Chromowanie dekoracyjne – jest wykonywane na zimno tylko na zawieszkach i 

jest chromowaniem o wysokiej wgłębności. Pokrywany detal może być ze stali, 

stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 

 Chromowanie techniczne stali, stali wysokostopowej, miedzi i jej stopów – na 

zawieszkach. 

 Miedziowani techniczne i dekoracyjne stali, stali wysokostopowej, aluminium i 

stopów miedzi – na zawieszkach i w bębnach. 

 Srebrzenie techniczne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywany detal może być 

ze stali, stali wysokostopowej, aluminium, miedzi i jej stopów. 

 Srebrzenie dekoracyjne – na zawieszkach i w bębnach. Pokrywane detale to 

przedmioty codziennego użytku wykonane z różnych metali lub stopy metali. 

Srebrzenia dekoracyjne wykonywane są również w celach renowacyjnych. 

 Fosforanowanie antykorozyjne i przeciwcierne – zawieszkowe i bębnowe. 

 Alodynowanie stopów aluminium. 

 Trawienie i odtłuszczanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym – wykonywane przy 

przygotowywaniu elementów do pokrycia. 

 Obróbka wibrościerna. 
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Procesy galwaniczne prowadzone są na liniach technologicznych, natomiast obróbka 

wibrościerna prowadzona jest na stanowiskach stacjonarnych. Do prowadzenia obróbki 

wibrościernej w zakładzie jest zainstalowane urządzenie bębnowe do usuwania gradów, 

ostrych krawędzi, tlenków metali czyli tzw. rdzy oraz do polerowania. Do polerowania i 

szlifowania zainstalowane są w zakładzie również szlifierki i polerki ręczne. 

Dla wyżej wymienionych technologii w zakładzie istnieją następujące linie galwaniczne: 

 linia nr 1 – do cynkowania na zawieszkach, 

 linia nr 2 – do miedziowania, niklowania, chromowania, cynowania na 

zawieszkach, 

 linia nr 3 – do miedziowania, cynowania i srebrzenia na zawieszkach i w bębnach, 

 linia nr 4 – do cynkowania w bębnach, 

 linia nr 5 – do cynowania na zawieszkach, 

 linia bonderu – do fosforanowania i alodynowania w koszach, na zawieszkach i w 

bębnach, 

 linia mycia i odtłuszczania detali. 

Ponadto Spółka przygotowała nową linię, która ma służyć do chromowania 

dekoracyjnego. Linia jest ukończona, zakończono prace budowlane i montażowe, 

wykonano również testy obciążeniowe. Testy wypadły pomyślnie. Linia jest gotowa do 

uruchomienia. W oczekiwaniu na pozyskanie pierwszych zamówień Galvo nie zakupiło 

jeszcze kąpieli galwanicznych. 
 

XIV. STRATEGIA ROZWOJU 
 

Pierwszy etap strategii rozwoju Emitent zamierza oprzeć na utrzymaniu wysokiego 

poziomu usług oraz zwiększaniu skali działania w zakresie świadczonych usług. Głównym 

działaniem w ramach realizacji pierwszego etapu strategii rozwoju jest inwestycja w 

budowę nowej linii do chromowania dekoracyjnego. Nowa linia ma na celu poszerzenie 

oferty Emitenta o pokrycie wykonywane dotychczas na stosunkowo małą skalę. Spółka 

zrealizowała kontrakt na zakup maszyny. Łączny koszt zakupu wyniósł 1.200.000 euro. 

Prace budowlano-montażowe związane z adaptacją powierzchni produkcyjnej pod budowę 

linii kosztowały około 1.500.000 zł. Ponadto na około 1.000.000 zł szacuje się koszt 

zakupu kąpieli galwanicznej do chromowania, tj. roztworu elektrolitów wykorzystywanego 

do pokrywania powierzchni chromem. Inwestycja zrealizowana jest w przeważającej 

mierze ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B. Emitent oczekuje, że docelowa 

wielkość przychodów ze sprzedaży (7,5 mln zł) z nowej linii zostanie osiągnięta w trzecim 

roku działania linii. Po osiągnięciu zamierzonych efektów inwestycji w budowę linii do 

chromowania dekoracyjnego Emitent zamierza podjąć działania mające na celu 

konsolidację rynku. 11 kwietnia 2011 r. spółka podjęła negocjacje w sprawie zakupu 

pakietu udziałów innej spółki, o podobnym do Galvo profilu działalności (rozmowy 

trwają). 
 

XV. OPIS PODSTAWOWYCH RYZYK I ZAGROŻEŃ 
 

1. Ryzyko związane z koniunkturą w branży 

 

Galwanotechnika jest dziedziną bez której wiele gałęzi przemysłu ciężkiego nie może 

funkcjonować. Elementy styków w energetyce, zabezpieczanie powierzchni metalowych w 

szeroko pojętej metalurgii, elementy dekoracyjne w motoryzacji, armatura nie mogłyby 

się obejść bez procesów elektrochemicznych jakimi są procesy galwaniczne. 

Galwanizowanie to jedyna dostępna metoda wiązania metali mniej szlachetnych z 

bardziej szlachetnymi, tworzenia wiązań o niezwykle silnej strukturze fizykochemicznej. 

Procesy galwaniczne są szeroko stosowane, nie ma dziedziny przemysłu metalowego nie 

związanej pośrednio lub bezpośrednio z tą dziedziną. Emitent skupia się przede 

wszystkim na elektrotechnice, energetyce, przemyśle związanym z pneumatyką oraz 
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motoryzacją. Gorsza koniunktura w tych gałęziach przemysłu może przełożyć się na 

gorsze wyniki finansowe Spółki. 

Na koniunkturę w branży istotny wpływ mają zmiany cel surowców. Gwałtowne zwyżki 

cen metali powodują wzrost cen usług świadczonych przez galwanizernie, co może 

przełożyć się na spadek przychodów oraz marż osiąganych w branży. 

Galvo S.A. przeciwdziała temu czynnikowi ryzyka poprzez nastawienie na wykonywanie 

specjalistycznych pokryć o wysokiej jakości technicznej. W efekcie gorsza koniunktura w 

gałęziach przemysłu ciężkiego nie musi prowadzić do znaczącego spadku zamówień na 

usługi świadczone przez Emitenta. 

 

2. Ryzyko związane z konkurencją 

 

Na polskim rynku funkcjonuje wiele wąsko wyspecjalizowanych galwanizerni. W głównej 

mierze są one dość ściśle powiązane z rynkiem i przemysłem samochodowym. Głównym 

rodzajem pokrycia galwanicznego jakie oferują jest cynkowanie, czyli pokrycie 

stosunkowo łatwe do wykonania. Prostota wykonania pokrycia cynkowego powoduje 

powstanie dużej konkurencji cenowej. Cynkowanie opłacalne jest tylko w przypadku 

obróbki dużej ilości detali w stosunkowo niskiej cenie. Przedsiębiorstw zbliżonych profilem 

działalności do Galvo S.A. jest niewiele. Można w skali kraju przedstawić kilkanaście 

przedsiębiorstw o podobnym profilu jednak bez tak wysokiego poziomu wyrafinowania, 

jeśli chodzi o pokrycia galwaniczne. Domeną Spółki są trudniejsze od cynkowania procesy 

srebrzenia, cynowania, niklowania chemicznego, anodowania, fosforanowania i inne 

specjalistyczne pokrycia. Emitent ma w ofercie kilkaset specyfikacji pokryć. Usługi 

Emitenta charakteryzują się dużą elastyczność co do zmiany parametrów i jakości danego 

pokrycia. Firma posiada także wyjątkowe know-how, wiele kąpieli galwanicznych ma 

skład unikatowy, wypracowany na przestrzeni czasu. Ponadto na zmniejszenie ryzyka 

konkurencji wpływa wysoka jakość świadczonych przez Emitenta usług. 

 

3. Ryzyko zmiany przepisów prawa w tym przepisów podatkowych oraz 

przepisów dotyczących ochrony środowiska 

 

Regulacje prawne w Polsce, a w szczególności polski system podatkowy, ulegają ciągłym 

zmianom. Niektóre przepisy podatkowe nie zostały sformułowane w sposób dostatecznie 

precyzyjny. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a praktyka 

organów skarbowych oraz orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są w dalszym 

ciągu niejednolite. Zachodzi konieczność ponoszenia kosztów monitoringu zmian 

legislacyjnych oraz dostosowywania działalności do zmieniających się przepisów. Istnieje 

ryzyko rozbieżności interpretacyjnych przepisów prawa dokonywanych przez Emitenta 

oraz organy administracji. Emitent nie może wykluczyć wystąpienia w przyszłości zmian 

w przepisach prawa, w tym zmian systemu podatkowego, które mogą mieć negatywny 

wpływ na działalność Emitenta. 

Specyficznym dla Emitenta jest ryzyko zmiany przepisów dotyczących ochrony 

środowiska. Wprowadzenie bardziej rygorystycznych przepisów może doprowadzić do 

konieczności poniesienia dodatkowych nakładów na dostosowanie zakładu produkcyjnego 

do spełniania wyższych standardów. Obecnie Emitent spełnia wszelkie standardy 

narzucane przez przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska. Spółka posiada w pełni 

zautomatyzowaną oczyszczalnię ścieków, co zmniejsza ryzyko poniesienia znacznych 

nakładów na dostosowanie przedsiębiorstwa do ewentualnych bardziej rygorystycznych 

przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska. 

 

4. Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

 

Dużą wagę w galwanotechnice stanowi doświadczenie oraz system szkolenia nowych 

pracowników. Przekazywanie wiedzy odbywa się na zasadzie pracy ze współpracownikiem 

znajdującym się na wyższym stanowisku. Utrata wysoko wykwalifikowanych pracowników 

wiązałaby się z trudnościami w adaptowaniu nowych technologii. Wysoko wykwalifikowani 

i doświadczeni pracownicy dodatkowo wprowadzają i opracowują innowacje do procesu 

produkcji. Obecnie Spółka zatrudnia 46 pracowników (w tym 43 ma podpisaną z 
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Emitentem umowę o pracę). Ryzyko utraty kluczowych pracowników Emitent określa jako 

umiarkowane. Spółkę charakteryzuje bardzo niska fluktuacja kadry. Większość 

pracowników pracuje od początku funkcjonowania wydziału. Wielu pracowników 

odchodziło z firmy na emeryturę. Trzon kadry jest doświadczony i silnie związany z 

przedsiębiorstwem. Ponadto na rynku pracy jest wielu pracowników z wykształceniem 

chemicznym i doświadczeniem w branży. 

 

5. Ryzyko przesunięcia w czasie planowanej inwestycji 

 

Emitent jest w trakcie realizacji inwestycji – budowy linii do chromowania dekoracyjnego. 

Inwestycja finansowa jest w przeważającej mierze ze środków pozyskanych z emisji akcji 

serii B. Nie można wykluczyć ryzyka, że na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń 

zakończenie planowanej inwestycji przesunie się w czasie. Obecnie ryzyko przesunięcia w 

czasie planowanej inwestycji jest bardzo małe. Linia jest ukończona, zakończono prace 

budowlane i montażowe, wykonano również testy obciążeniowe. Testy wypadły 

pomyślnie. Linia jest gotowa do uruchomienia. W oczekiwaniu na pozyskanie pierwszych 

zamówień Galvo nie zakupiło jeszcze kąpieli galwanicznych. 

 

6. Ryzyko niezrealizowania strategii rozwoju 

 

Emitent zakłada, że przychody z nowej linii do chromowania dekoracyjnego przy 

przeciętnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych wyniosą 7,5 mln zł rocznie. 

Emitent oczekuje, że taka wartość rocznych przychodów zostanie osiągnięta po trzech 

latach od uruchomienia nowej linii. Istnieje ryzyko, że realizacja strategii rozwoju na 

skutek trudnych do przewidzenia czynników przeciągnie się w czasie a w skrajnym 

przypadku, że strategia rozwoju nie zostanie w pełni zrealizowana. 
 

XVI. DANE TELEADRESOWE 

 

GALVO S.A. 

ul. Aleksandrowska 67/93 

91-205 Łódź 

tel.: +48 42 29 10 210 

fax: +48 42 29 10 214 

www.galvo.pl  

galvo@galvo.com.pl  

NIP: 947-19-37-946 

REGON: 100268969 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi 

XX Wydział Gospodarczy KRS: 0000351543 

Kapitał zakładowy: 400.000 PLN 
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