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I. List do Akcjonariuszy, Inwestorów i Partnerów 
 

 
Szanowni Państwo, 

 
 
W imieniu Zarządu spółki PSW Capital S.A. przekazuję na Państwa ręce sprawozdanie 
z działalności za rok 2011. 
 
Rok 2011 dla spółki PSW Capital S.A. był pod wieloma względami przełomowy. Zmiany 
jakie zaszły w spółce przyczyniły się do jej dynamicznego rozwoju, co pozytywnie 
przełożyło się na wyniki finansowe. 
Przekształcenie struktur i profili działalności spółki PSW Capital S.A. poprzez wydzielenie 
przedsiębiorstwa zajmującego się hurtową sprzedażą materiałów opałowych do nowej 
spółki i skupienie się tym samym na budowie grupy kapitałowej działającej na rynku 
hurtowej sprzedaży materiałów opałowych idealnie przygotowuje spółkę PSW Capital 
S.A. do przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, co jest 
priorytetem Zarządu na 2012 rok. 

 
Z wyrazami szacunku 
 
Włodzimierz Krawczyk 
Prezes Zarządu PSW Capital S.A. 



 
 
Informacje o jednostce. 

1. Nazwa (firma): PSW Capital Spółka Akcyjna 
2. Forma prawna: Spółka akcyjna 
3. Kraj siedziby: Polska 
4. Siedziba: Warszawa 
5. Adres:  ul. Anielewicza 25 lok. 10 , 01-026 Warszawa 
6. Telefon: 22/441 17 37 
7. Fax.: 22/548 00 01 
8. Poczta elektroniczna:  info@pswcapital.pl 
9. Strona internetowa: www.pswcapital.pl 
10. KRS: 0000307183   
11. Regon: 140218236 
12. NIP: 566-18-92-914 
13. Przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest 

inwestowanie w przedsiębiorstwa z branży energetycznej, ciepłowniczej, a 
także inwestycje na rynku niepublicznym w branże nowych technologii, 
nowych mediów czy e-commerce 

14. Kapitała zakładowy: wynosi 2.405.000,00 zł i dzieli się na:  
i. 2.650.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 złotych, 

ii. 2.650.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 złotych, 
iii. 1.850.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 złotych, 
iv. 1.850.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 złotych, 
v. 600.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 złotych, 

vi. 600.000 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 złotych, 
vii. 100.000 akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,05 złotych, 

viii. 100.000 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,05 złotych, 
ix. 200.000 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,05  złotych, 
x. 2.500.000 akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,05 złotych, 

xi. 25.000.000 akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,05 
złotych, 



 
xii. 10.000.000 akcji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 

złotych. 
 
 

II. Władze Spółki. 
1. Rada Nadzorcza 

i. Jadwiga Krawczyk: Przewodniczący Rady Nadzorczej 
ii. Magdalena Tyszka: Członek Rady Nadzorczej 

iii. Konrad Kowalski: Członek Rady Nadzorczej 
iv. Ewa Lewandowska: Członek Rady Nadzorczej 
v. Marcin Wojcieszuk: Członek Rady Nadzorczej 

2. Zarząd. 
i. Prezes Zarządu: Włodzimierz Krawczyk. 

III. Kluczowe wydarzenia w działalności spółki w roku 2011 oraz przewidywane 
kierunki rozwoju. 
Rok 2011 był dla Spółki czwartym rokiem prowadzenia działalności gospodarczej w 
oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000307183 z dnia 02.06.2008 
roku i wniesiony przez akcjonariuszy kapitał akcyjny w wysokości łącznej 2.405.000,00 
zł. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki był handel hurtowy węglem i 
brykietem węgla brunatnego. W 2011 roku aktywne działania Zarządu na rynku paliw 
stałych, jak i zawarcie umów ze strategicznymi kontrahentami pozwoliły na 
wypracowanie zysku w wysokości 10.369.010,65 zł. Spółka dokonała aportu 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującą się hurtowym handlem węglem 
do spółki Węglopex Sp. z o.o w zamian za udziały o wartości 21.122.400,00. Obecna 
działalność spółki związana będzie z zarządzaniem celowymi spółkami zależnymi. 
Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 107.665.856,28 zł, zaś koszty 
działalności operacyjnej wyniosły 108.045.141.67 zł, co przyniosło stratę na sprzedaży 
w kwocie 379.285,39 zł. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów i przychodów 
operacyjnych oraz przychodów i kosztów finansowych działalność gospodarcza 
zamknęła się zyskiem brutto w wysokości 10.353.142,65 zł, podatek dochodowy 
wyniósł –15.868,00, zaś zysk netto 10.369.010,65 zł.  



 
 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 
 

1. Wyniki finansowe za 2011 rok. 
      Kwoty za rok: 01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 -31.12.2011 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym:         146 770 664,57             107 665 856,28    

  - od jednostek powiązanych       
B. Koszty działalności operacyjnej         135 525 052,77             108 045 141,67    
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)           11 245 611,80    -               379 285,39    
D. Pozostałe przychody operacyjne                240 548,58                    320 557,23    
E. Pozostałe koszty operacyjne                993 160,28                      18 941,24    

F. 
Zysk (Strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E)           10 493 000,10    -                 77 669,40    

G. Przychody finansowe                514 643,27               10 576 115,13    
H. Koszty finansowe                247 092,40                    145 303,08    

I. 
Zysk (Strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H)           10 760 550,97               10 353 142,65    

K.  Zysk (strata) brutto ( I +/- J )           10 760 550,97               10 353 142,65    
H.  Zysk (strata) netto (K-L-M)             8 659 350,97               10 369 010,65    

 
2. Prognozy na 2012 rok. 

 

 
Pozycja 

 
Prognoza na 2012 r ( w tys. PLN ) 

 
Przychody netto ze sprzedaży 

 
220 000 

 
Zysk netto 

 
13 000 

 
      3.   Dane Historyczne wraz z prognozą na 2012 r. 

 

 



 
 

V. Czynniki ryzyka wpływające na działalność prowadzona przez spółkę. 
1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski. 

Rozwój Emitenta w dużej mierze zależy od kondycji polskiej gospodarki i sytuacji 
ekonomicznej klientów, zarówno obecnych, jak i tych potencjalnych. Sytuacja 
makroekonomiczna w Polsce wpływa na zapotrzebowanie firm na produkty, towary i usługi 
oferowane przez Emitenta. Istnieje niewielkie ryzyko, iż pogorszenie sytuacji gospodarczej w 
Polsce i Europie może w długim terminie odbić się negatywnie na wynikach finansowych. 

2. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych. 
Ze względu na fakt, iż znaczna część kosztów Spółki generowana jest przez rozliczenia z 
partnerami zagranicznymi, firma narażona jest na straty z powodu niekorzystnych zmian 
kursów walutowych (głównie EUR i USD). Spółka stara się ograniczać negatywne skutki 
wahań kursowych poprzez dostosowywanie cen sprzedaży do bieżących kursów walut. 

3. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych. 
PSW Capital S.A. świadczy usługi na rynku polskim. Działalność skoncentrowana jest na 
hurtowej sprzedaży węgla i jego pochodnych kontrahentom krajowym. Na rynku krajowym 
istnieje wiele firm o podobnym profilu działalności, jednakże większość z nich to niewielkie 
przedsiębiorstwa, świadczące usługi w wąskim zakresie. Niemniej jednak, są one w stanie 
oferować niższe ceny za swoje usługi i tym samym generować ryzyko ograniczonej zdolności 
Emitenta do pozyskiwania nowych kontrahentów. 

4. Ryzyko związane z wahaniami cen węgla na światowych rynkach. 
Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej, jego produkcja 
stanowi ponad 50% produkcji unijnej. Węgiel kamienny znajduje główne zastosowanie w 
energetyce (przemyśle energetycznym). Poza tym wykorzystuje się go w chemicznym 
przemyśle przy produkcji kosmetyków oraz pestycydów. Obecne ceny na światowym rynku 
węgla kamiennego, w tym energetycznego, są korzystne dla polskich producentów,  a w 
zawieranych kontraktach możliwe jest uzyskiwanie przez nich cen dyktowanych przez rynek, 
a więc dających zadowalające zyski. Istnieje przekonanie, że w związku z rosnącymi cenami 
ropy naftowej pozycja węgla kamiennego wśród pierwotnych nośników energii zużywanych 
dla produkcji energii elektrycznej jest w Polsce zapewniona na co najmniej kilkadziesiąt lat, 
podobnie zresztą jak w gospodarce światowej. Sprzyja temu stały postęp technologiczny w 
użytkowaniu węgla, zwłaszcza w energetyce, co pozwala na minimalizację wielu 
niekorzystnych skutków jego wykorzystania. Mimo, iż górnictwo znajduje się obecnie w 
punkcie zwrotnym, nadal jest ściśle uzależnione od coraz trudniejszych warunków górniczo-
geologicznych oraz zagrożeń naturalnych, których wystąpienie mogłoby w znaczącym stopniu 
zachwiać wydobyciem, a w konsekwencji sytuacją ekonomiczną PSW Capital S.A. Należy 
jednak wziąć pod uwagę fakt, iż Spółka od roku 2008  znajduje się wśród laureatów konkursu 
Lider Rynku, tym samym posiada tytuł "LIDER RYNKU 2008 Najlepsza w Polsce Firma" w 
zakresie transportu i hurtowej sprzedaży węgla oraz  "LIDER RYNKU 2009 i 2010" w zakresie 
hurtowej sprzedaży węgla, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu do działania na tym 
rynku.  

5. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży. 
W działalności związanej z hurtową sprzedażą węgla kamiennego występuje zjawisko 
sezonowości sprzedaży. Na sezonowość sprzedaży w branży węglowej największy wpływ 
mają czynniki atmosferyczne. W okresie letnim, wykorzystanie węgla znacznie się zmniejsza, 
co w konsekwencji powoduje spadek popytu na węgiel i jego substytuty. Nie można 
wykluczyć występowania trudniejszych od przeciętnych warunków atmosferycznych, które 
mogą mieć wpływ na zmniejszenie przychodów, np. utrzymujące się w okresie jesienno-
zimowym wysokie temperatury mogą spowodować spadek osiąganych przez Emitenta 
przychodów. Powyższe czynniki mają niewątpliwie wpływ na wielkość osiąganych przez 



 
Emitenta przychodów ze sprzedaży, które są zwykle najniższe w drugim kwartale, a 
zdecydowany ich wzrost następuje w okresie od października do końca marca. 

6. Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych. 
Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki Emitenta pewne 
ryzyko w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w 
szczególności regulacji z dziedzin prawa handlowego, podatkowego, przepisów regulujących 
działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych czy prawa 
papierów wartościowych.  Należy zauważyć, iż przepisy polskiego prawa przechodzą obecnie 
proces intensywnych zmian związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów 
unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności i na wyniki 
finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać problemy wynikające z niejednolitej wykładni 
prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez sądy krajowe, organy administracji 
publicznej, ale również przez sądy wspólnotowe. Interpretacje dotyczące zastosowania 
przepisów, dokonywane przez sądy i inne organy interpretacyjne bywają często 
niejednoznaczne lub rozbieżne, co może generować ryzyko prawne. Orzecznictwo sądów 
polskich musi pozostawać w zgodności z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem nie 
zharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa krajowego mogą budzić wiele 
wątpliwości interpretacyjnych oraz rodzić komplikacje natury administracyjnoprawnej. W 
głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych niezgodnych z 
przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi. Dotyczy to także polskiego 
systemu podatkowego, który charakteryzuje się dużą zmiennością i nieprecyzyjnością 
przepisów, którym brakuje jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych 
ulegają częstym zmianom, przy czym zarówno organy skarbowe jak i orzecznictwo sądowe w 
sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to sprawia, że 
polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych 
systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą 
interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Spółkę, a będącej 
podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na 
działalność,  sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. 

 
VI. Zdarzenia po dniu bilansowym 

1. PSW Capital S.A. podpisała w dniu 16.01.2012 r. porozumienie inwestycyjne ze spółką 
Pinotcaro S.A. oraz z głównym akcjonariuszem spółki Pinotcaro – Domem Inwestycyjnym 
Platinum Capital S.A. Na mocy porozumienia w ciągu najbliższych 6 miesięcy nastąpią zmiany 
w spółce Pinotcaro S.A. Na najbliższym WZA spółki Pinotcaro S.A Akcjonariusze Emitenta 
podejmą decyzje dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego, który miałby zostać 
opłacony poprzez wniesione aportem/ sprzedane przez PSW Capital S.A 100% udziałów spółki 
Węglopex Sp. z o.o. za cenę równą wartości nominalnej udziałów tj. 21 122 400,00 zł. 
Jednocześnie po rejestracji podwyższenia kapitału największym akcjonariuszem Emitenta 
będzie PSW Capital S.A dodatkowo zostanie zmieniona nazwa spółki Pinotcaro S.A na 
Węglopex Holding S.A. oraz zostanie zmieniony profil działalności Emitenta, Zarząd spółki i 
organy nadzorcze. Następnie nastąpi wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
zajmującego się dotychczasową działalnością spółki Pinotcaro S.A i wniesienie aportem do 
nowo powstałej spółki, co pozwoli na transparentne prowadzenie ksiąg handlowych i 
skupienie się na właściwej działalności gospodarczej spółki Węglopex Holding S.A. Celem 
nowo powstałej działalności gospodarczej spółki Węglopex Holding S.A będzie nadzorowanie 
działalności spółki zależnej Węglopex Sp. z o.o. oraz rozwój hurtowego rynku sprzedaży 
materiałów opałowych. 

2. W dniu 10.02.2012 r., Zarząd Spółki powziął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze nowej emisji akcji zwykłych na 
okaziciela serii Ł z prawem poboru i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej mającej 



 
charakter oferty publicznej. Pozyskane środki z emisji akcji serii Ł zasilą kapitały Emitenta 
które pozwolą na sfinansowanie bieżącej działalności inwestycyjnej w tym zakupu dwóch 
Ciepłowni w 2012 roku. 

3. W dniu 22.02.2012 r. Zarząd PSW Capital S.A. podpisał istotne umowy objęcia akcji imiennych 
serii F i zwykłych na okaziciela serii G spółki Pinot Caro S.A.: 

i. Umowę objęcia 200 000 000 (słownie: dwieście milionów) akcji imiennych serii F o wartości 
nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Cena emisyjna wyniosła: 0,10 zł (słownie: 
dziesięć groszy) za każdą akcję. Łączna cena (20.000.000 zł) została pokryta wkładem 
niepieniężnym, wycenionym na kwotę 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), w 
postaci należących do Emitenta 400.000 (czterysta tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 
50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział w spółce pod firmą Weglopex Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 0000366732, której kapitał 
zakładowy wynosi 21.127.400 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy 
czterysta złotych) złotych i dzieli się na 422.548 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset 
czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 
(pięćdziesiąt) złotych każdy. 

ii. Umowę objęcia 11 224 000 (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery 
tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G wartości nominalnej 0,10zł (słownie: dziesięć 
groszy) każda. Cena emisyjna wyniosła: 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za każdą akcję. 
Łączna cena została pokryta wkładem pieniężnym w kwocie 1.122.400 zł. 

iii. Umowę sprzedaży 22.548 (dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem tysięcy) 
udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział w spółce pod firmą 
Weglopex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 
KRS 0000366732, której kapitał zakładowy wynosi 21.127.400 zł (dwadzieścia jeden milionów 
sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych) złotych i dzieli się na 422.548 (czterysta 
dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem) równych i niepodzielnych udziałów o 
wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy. Udziały zostały nabyte przez 
spółkę Pinot Caro S.A. za kwotę 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

iv. Przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów spółki Tree Some sp. z o.o. w organizacji od 
spółki Pinot Caro S.A. za kwotę równą wartości nominalnej udziałów tj. 1 377 600 zł (jeden 
milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych). Transakcja zostanie 
sfinalizowana po zarejestrowaniu w KRS spółki Tree Some sp. z o.o. a intencją stron będzie 
dokonanie wzajemnego potrącenia wierzytelności. 

4. W dniu 19.04.2012 r. została sfinalizowana przedwstępna umowa zakupu 100% udziałów 
Spółki Tree Some Sp. z o.o. od Spółki Węglopex Holding S.A. Umowa przedwstępna została 
zawarta w dniu 22.02.2012 roku (co opisano w pkt. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, 23.06.2012 rok 
 

Włodzimierz Krawczyk 
Prezes Zarządu PSW Capital S.A. 

 


