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1. Wybrane dane finansowe 
 
Zarząd CERABUD S.A. przedstawia wybrane dane finansowe za II kwartał 2012 roku, wraz z 
danymi porównywalnymi:  
 
Tabela 1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN): 

Wyszczególnienie 
II kw. 2012                               

od 01.04.2012 
do 30.06.2012 

II kw. 2011          
od 01.04.2011 
do 30.06.2011 

2012 r.              
narastająco od 
01.01.2012 do 

30.06.2012 

2011 r. 
narastająco od 
01.01.2011 do 

30.06.2011 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

2.000,00 140.425,35 7.700,00 525.625,35 

Zysk (strata) na sprzedaży -212.227,13 108.214,53 -292.511,59 178.769,28 
Zysk (strata) na 
działalności operacyjnej 

-212.227,13 108.214,53 -292.511,59 185.614,48 

Zysk (strata) brutto -212.227,13 107.847,52 -292.511,59 110.167,36 
Zysk (strata) netto -212.227,13 107.847,52 -292.511,59 110.167,36 
Amortyzacja 72.653,86 68.590,07 72.653,86 137.180,14 

 
Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN): 

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2012 Stan na 30.06.2011 

Kapitał (fundusz) własny 7.079.653,76 9.604.499,25 
Należności długoterminowe 0,00 0,00 
Należności krótkoterminowe 717.502,56 1.495.318,80 
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -23.298,88 24.112,23 
Zobowiązania długoterminowe 690.031,49 0,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 2.475.702,02 2.059.576,37 
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2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe. 

 

Na osiągnięte przez Spółkę w drugim kwartale 2012 roku wyniki finansowe istotny wpływ 
miały problemy z płynnością finansową Spółki. Brak kapitału obrotowego znacznie ograniczył 
możliwości operacyjne Spółki, i zastopował produkcje materiałów ceramicznych w obydwóch 
zakładach. W omawianym okresie Zarząd skupił się przede wszystkim na zakończeniu 
restrukturyzacji finansowej Spółki tj. realizacja procesu scalenia akcji zgodnie z uchwałami 
NWZA CERABUD S.A. z dnia 21 maja 2012 roku, w wyniku czego w dniu 25 czerwca 2012 
roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, wydał postanowienie w 
którym uwzględniono uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cerabud S.A. o scaleniu 
akcji i dokonano odpowiednich wpisów. Na dzień sporządzenia sprawozdania proces scalenia 
odbywa się zgodnie z harmonogramem, Zarząd spodziewa się że pierwsze notowanie po 
scaleniu odbędzie się w dniu 29-08-2012 roku. 

W dniu 26.06.2012r. w drodze uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. 
postanowiło o obniżeniu Kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.209.970,00 zł, tj. z kwoty 
10.233.300,00 zł do kwoty 1.023.330,00 zł, poprze zmniejszenie wartości nominalnej każdej 
akcji Spółki z kwoty 10 zł (dziesięć złotych) do kwoty 1 zł (jeden złotych). Decyzja o obniżenie 
kapitału Spółki podyktowana była rynkową wycenę akcji Spółki, oscylującą w okolicach 
znacznie poniżej wartości nominalnej, panującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. w okresie średnioterminowym zahamowaniu wzrostu cen rynkowych akcji i 
związaną z tym faktem przecenę cen rynkowych akcji części notowanych spółek, w tym 
Cerabud S.A. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umożliwienie przeprowadzenia 
emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna 
akcji Spółki przed dokonaniem zmniejszenia (wartość nominalna akcji Spółki przed 
obniżeniem wynosi 10,00 zł za jedną akcję) i, jednocześnie, po cenie emisyjnej nie mniejszej 
niż obniżona wartość nominalna akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 
1,00 zł za jedną akcję). Takie określenie ceny emisyjnej akcji serii G ma na celu skuteczne jej 
uplasowanie na rynku. 

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. postanowiło o 
podwyższeniu kapitału zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 9.209.970 zł i nie wyższą niż 
10.233.300 zł, poprzez emisję w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, akcji nowej emisji w liczbie nie niższej niż  
9.209.970 i nie wyższej niż 10.233.300 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.  

W drodze kolejnej uchwały z dnia 26.06.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
CERABUD S.A. postanowiło, iż Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie 
wyższą niż 8.000.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 8.000.000 sztuk akcji zwykłych na 
okaziciela serii H, o wartości nominalnej wynoszącej 1,00 zł każda akcja. Objęcie Akcji serii H 
Spółki w ramach emisji, nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez  
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oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone przez Zarząd Spółki. Jednocześnie 
pozbawiono w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii H, co zgodnie 
z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa 
poboru uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji jest 
poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów 
finansowych lub inwestorów branżowych. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy i poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków 
finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju Spółki. 

 

 

3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 
podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.  

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.04.2012 r. do dnia 30.06.2012 r., Spółka 
nie prowadziła aktywności w obszarze badań i rozwoju oraz działań nastawionych na 
wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

 
 
 
 
                                                                                                        Prezes Zarządu  
                                                                                                    Krzysztof Marciniak 


