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Ad. 1  

Jakie były powody rezygnacji Marka Tarchalskiego, zaraz po zakończeniu 2011 roku? 

Dlaczego następca Marka Tarchalskiego, Maciej Gruber, pełnił funkcję tylko  przez 2 

tyg. ? Co było powodem zmiany w pierwszym kwartale na stanowisku Prezesa Zarządu? 

Pan Marek Tarchalski zrezygnował z funkcji Wiceprezesa Zarządu Alterco S.A. ze względu na 

wcześniej zaplanowane przejęcie zarządzania BEiDE Proexim Sp. z o.o. 

Pan Maciej Gruber, który przez wiele tygodni przygotowywał się do przejęcia obowiązków po 

panu Marku Tarchalskim został powołany na Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych zgodnie z 

planem, w dniu 15.02.2012 r. Pan Maciej Gruber w dniu 29.02.2012 r. złożył rezygnację nie 

podając powodu swojej decyzji.  

Mariusz Lewandowski poinformował, iż współpracował ze Spółką od dłuższego czasu i Rada 

Nadzorcza doszła do wniosku, że będzie on odpowiednim kandydatem na objęcie stanowiska 

Prezesa Zarządu Alterco S.A. Mariusz Lewandowski był Szefem Zespołu Doradców Zarządu 

Alterco S.A., który opracował strategię dla Grupy Alterco. W opinii Rady Nadzorczej był on 

doskonałym kandydatem na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Alterco S.A., któremu Rada 

powierzyła zadanie realizacji wcześniej opracowanej strategii Grupy.  

 

Ad. 2 

Na co zostały przeznaczone środki z emisji obligacji, wyemitowanych na podstawie 

Uchwały Zarządu z dn. 17 marca 2011 roku? Czy w związku z tą emisją Spółka na 

bieżąco obsługuje zadłużenie 

Środki z emisji obligacji serii F wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu z 17 marca 

2011 r. podobnie jak i środki pozyskane ze wszystkich pozostałych emisji obligacji zostały 

przeznaczone na budowanie portfela aktywów spółki. Według bilansu na koniec 2011 r. suma 

aktywów spółki wyraża się wartością 477 605 tys. zł. Zadłużenie wynikające z emisji tych 

obligacji jest na bieżąco obsługiwane.  

 

Ad. 3 

Jaki był cel dokładny emisji obligacji serii F? Co było powodem decyzji Zarządu o 

wcześniejszym wykupie części z tych obligacji? Czy Spółka w tym czasie dysponowała 

wolnymi środkami, aby dokonać wcześniejszego wykupu obligacji? 

Warunki emisji obligacji serii F stwierdzały, iż cel nie jest określony. Częściowy wykup 

obligacji, który został dokonany w dniu 23 kwietnia 2012 r. w ilości 2043 sztuki o łącznej 

wartości nominalnej 2 430 000 zł był elementem wzajemnych rozliczeń między Alterco, a 

Derwent Sp. z o.o. Marseille S.K.A. Alterco uzyskało środki z częściowego zwrotu zadłużenia 

spółki Derwent, które następnie zostały przeznaczone na wcześniejszy wykup części obligacji.   

 

Ad. 4 

Jaki był dokładny cel emisji obligacji serii J i K? Na co zostały przeznaczone środki z 

emisji tych obligacji? Jakie inwestycje będą finansowane z tych środków? 
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Zarówno w przypadku emisji obligacji serii J jak i K, cel emisji nie został określony w 

dokumentach emisyjnych. Środki pozyskane z tych obligacji posłużyły restrukturyzacji 

pasywów Grupy Kapitałowej Alterco.  

 

Ad. 6 

W dniu 08.08.2011 udzielono poręczenia na rzecz Derwent Sp. z o.o. Marseille SKA na 75 

mln PLN. Jakie są losy tego zobowiązania? 

Zobowiązanie spółki Derwent Sp. z o.o. Marseille SKA, którego dotyczyło poręczenie zostało 

spłacone w styczniu 2012 r., w związku z tym, przedmiotowe poręczenie przez Alterco S.A. tego 

zobowiązania wygasło. 

 

Ad. 9 

Jaki jest status postępowania dotyczącego dopuszczenia akcji serii H do obrotu? Dlaczego 

Spółka zwlekała tak długo z decyzją dotyczącą dopuszczenia akcji serii H do obrotu? 

Wniosek o dopuszczenie akcji serii H do obrotu publicznego znajduje się w końcowej fazie 

procedowania przez KDPW i Zarząd GPW S.A. Emisja imiennych warrantów subskrypcyjnych 

w ramach warunkowego podniesienia kapitału została uchwalona na okres 10 lat. Akcje serii 

H są wydawane sukcesywnie w zamian za warranty obejmowane w kolejnych transzach przez 

inwestorów. Zarząd skierował wniosek o dopuszczenie pierwszej puli akcji serii H, gdy 

przekroczyła ona milion sztuk 

 

Ad. 11 

Jakie jest uzasadnienie transakcji nabycia udziałów w spółce Emir 19 Sp. z o.o.? Dlaczego 

Spółka trzykrotnie w ciągu miesiąca dokonywała transakcji na udziałach tej Spółki? Kto 

ponosi w takim przypadku koszty podatku PCC oraz koszty czynności notarialnych? 

Jakie są to kwoty? Czym zajmuje się Emir 19 Sp. z o.o.?  

Spółka Emir 19 Sp. z o.o. została nabyta w celu przeprowadzenia transakcji kupna Hotelu 

Francuskiego w Krakowie.  

Emir 19 Sp. z o.o. jest typową SPV nabytą od kancelarii prawnej w celu realizacji konkretnego 

przedsięwzięcia. Ustrukturyzowanie transakcji wymagało nabycia spółki od kancelarii prawnej 

a następnie rozdziału jej udziałów na poszczególnych uczestników transakcji. Emir 19 Sp. o.o. 

jest spółką niskokapitałową (wartość nominalna udziałów wynosi 5 tyś zł.) Udziały są 

kupowane od kancelarii prawnej w cenie do 10 tyś zł. Transakcja taka generuje koszt PCC w 

wysokości 100 zł. Zgodnie z przepisami koszty PCC ponosi kupujący. Sprzedaży udziałów w 

Sp. z o.o. dokonuje się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Koszt 

czynności notarialnej wynosi, zatem kilkadziesiąt złotych. Emir 19 Sp. z o.o. jest właścicielem 

Hotelu Francuskiego w Krakowie.  
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Ad. 12 

Jakie są powody obrotu na udziałach spółki Emir 20 Sp. z o.o. w tak krótkim okresie? 

Kto ponosi w takim przypadku koszty podatku PCC oraz koszty czynności notarialnych? 

Jakie są to kwoty? Czym zajmuje się Emir 20 Sp. z o.o.? 

Emir 20 Sp. z o.o. jest typową SPV nabytą od kancelarii prawnej w celu realizacji konkretnego 

przedsięwzięcia. Ustrukturyzowanie transakcji wymagało nabycia spółki od kancelarii 

prawnej, a następnie rozdziału jej udziałów na poszczególnych uczestników transakcji. Spółka 

Emir 20 Sp. z o.o. jest niskokapitałowa (wartość nominalna udziałów wynosi 5 tyś zł.) Udziały 

są kupowane od kancelarii prawnej w cenie do 10 tyś zł. Transakcja taka generuje koszt PCC 

w wysokości 100 zł. Zgodnie z przepisami koszty PCC ponosi kupujący. Sprzedaży udziałów w 

Sp. z o.o. dokonuje się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Koszt 

czynności notarialnej wynosi, zatem kilkadziesiąt złotych. 

Emir 20 Sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem Hotelu Francuskiego wraz z restauracją w 

pomieszczeniach dzierżawionych od Emir 19 Sp. z o.o. 

 

Ad. 13 

Czemu w trzy miesiące po nabyciu udziałów w spółkach Emir 23 Sp. z o.o., Emir 27 Sp. 

z o.o, Emir 28 Sp. z o.o., udziały te zostały zbyte? Kto ponosi w takim przypadku koszty 

podatku PCC oraz koszty czynności notarialnych? Jakie są to kwoty? Czym zajmuje się 

Emir 28 Sp. z o.o.? 

Emir 23 Sp. z o.o. oraz Emir 27 Sp. z o.o. były nabyte od kancelarii prawnej w celu 

ustrukturyzowania transakcji nabycia oraz sprzedaży budynku biurowego przez al. Sikorskiego 

w Warszawie, wynajmowanego przez Canal +   

Emir 28 Sp. z o.o. została nabyta od kancelarii prawnej w 70 % i jako SPV przeznaczona była 

do przeprowadzenia transakcji sprzedaży osiedla mieszkaniowego realizowanego we 

Wrocławiu. Po zmianie koncepcji dotyczącej struktury transakcji dokupiono brakujące 30% 

udziałów w spółce Emir 28 Sp. z o.o. Spółka ta będzie wykorzystana przy kolejnych 

transakcjach dokonywanych przez Grupę. 

Emir 23, 27 i 28 to typowe niskokapitałowe spółki SPV (wartość nominalna udziałów wynosi 5 

tyś zł.). Udziały są kupowane od kancelarii prawnej w cenie do 10 tyś zł. Transakcja taka 

generuje koszt PCC w wysokości 100 zł. Zgodnie z przepisami koszty PCC ponosi kupujący. 

Sprzedaży udziałów w Sp. z o.o. dokonuje się w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi. Koszt czynności notarialnej wynosi, zatem kilkadziesiąt złotych. 

 

Ad. 14 

W jakim celu zostały nabyte udziały w spółce Handuk Consluting Ltd.? 

Udziały w spółce Handuk Consulting zostały nabyte w ramach przygotowań do 

przeprowadzenia transakcji zbycia aktywów nieruchomościowych na rzecz Spółki Reinhold 

Polska AB.  
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Ad. 15 

Jakie projekty inwestycyjne będą realizowane przez spółki Arwena 1-5? 

Spółki Arwena 1, Arwena 2, Arwena 3, Arwena 4, Arwena 5 zostały zawiązane przez Alterco 

bez konkretnego przeznaczenia. Każda z tych spółek może być w razie potrzeby wykorzystana 

do zrealizowania kolejnej transakcji.  

 

Ad. 16 

Dlaczego sprawozdanie rady nadzorczej za rok 2011 nie było umieszczone na  stronie 

internetowej spółki od dn. zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Alterco S.A., choć 

wymaga tego artykuł Art. 402
3
 par. 1 pkt 3 KSH? 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w dniu 1 czerwca 2012 r. Ze względów 

losowych posiedzenie Rady Nadzorczej, które w swojej agendzie miało, między innymi, 

zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2011 odbyło się dopiero 15 czerwca 2012 r. 

Niezwłocznie po zatwierdzeniu sprawozdania przez Radę zostało ono opublikowane.  

 

Ad. 18 

Dlaczego ocena sytuacji Spółki za rok 2011 nie była umieszczona na stronie internetowej 

spółki w dn. zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Alterco S.A.,  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostało zwołane w dniu 1 czerwca 2012 r. Ze względów 

losowych posiedzenie Rady Nadzorczej, które w swojej agendzie miało między innymi ocenę 

sytuacji Spółki za rok 2011 odbyło się dopiero 15 czerwca 2012 r. Niezwłocznie po 

zatwierdzeniu oceny przez Radę została ona opublikowana.  

 


