
 

 

 
Załącznik do raportu bieżącego nr 55/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

 
Stanowisko Zarządu MISPOL S.A. 

Dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MISPOL S.A. 
ogłoszonego przez Newma Hildings B.V w dniu 11 grudnia 2012 r. 

 
Zarząd MISPOL S.A.  z siedzibą w Białymstoku („Spółka”), działając na podstawie art. 80 
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych („Ustawa o ofercie”), przedstawia stanowisko Zarządu Spółki dotyczące 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela MISPOL S.A. 
(„Wezwanie”), ogłoszonego przez Newma Hildings B.V. z siedzibą w Amsterdamie 
(„Wzywający”) w dniu 11 grudnia 2012 r. Podmiotem nabywającym akcje w ramach 
Wezwania jest Wzywający. Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest UAB „NDX 
energija” z siedzibą w Wilnie. 
 
Według oświadczenia zawartego w Wezwaniu Wzywający na dzień ogłoszenia Wezwania 
posiadał 5.185.247 Akcji Spółki uprawniających ich posiadacza do 5.185.247 głosów 
stanowiących 28,991 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Wzywający nie posiada 
podmiotów zależnych. Według informacji zawartych w Wezwaniu na dzień ogłoszenia 
Wezwania podmiot dominujący Wzywającego posiadał 3 akcje Spółki, uprawniające do 3 
głosów co odpowiada 0,000017% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. 
Zgodnie z treścią Wezwania na dzień ogłoszenia Wezwania, podmioty zależne od 
podmiotu dominującego wobec Wzywającego posiadają poniżej wskazane ilości Akcji 
Spółki: 

a) HC1 sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, posiada 3.288.497 Akcji Spółki, 
reprezentujących 18,386 % kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do 
wykonywania 3.288.497 głosów, stanowiących 18,386 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na WZA Spółki, 

b) ARTA sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, posiada 3.330.849 Akcji Spółki, 
reprezentujących 18,623 % kapitału Spółki, uprawniających ich posiadacza do 
wykonywania 3.330.849 głosów, stanowiących 18,623 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na WZA Spółki, 

Na dzień ogłoszenia Wezwania, według informacji podanych w Wezwaniu, Wzywający 
wraz z grupą kapitałową podmiotu dominującego wobec Wzywającego posiadają łącznie 
11.804.596 Akcje Spółki, uprawniające ich posiadacza do wykonywania 11.804.596 
głosów, stanowiących 66 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. 
 
W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza uzyskać łącznie do 6.081.156 Akcji, 
uprawniających do 6.081.156, tj. 34 % głosów na WZA Spółki, w tym 4.184.404 Akcje 
zdematerializowane uprawniające do 4.184.404 głosów, tj. 23,4 % ogółu głosów na WZA. 
Natomiast w wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza 
osiągnąć do 62,991 % głosów na WZA Spółki, co odpowiada 11.266.403 Akcjom Spółki. 
 

1. Podstawy stanowiska Zarządu Spółki: 
 
W celu wyrażenia swojego stanowiska, Zarząd Spółki zapoznał się z następującymi 
dostępnymi mu informacjami oraz danymi dotyczącymi Wezwania: 

a) treścią Wezwania, 
b) cenami rynkowymi akcji Spółki z okresu 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie 

Wezwania, 
c) informacjami o nabyciu lub zbyciu znacznych pakietów akcji Spółki w okresie 12 

miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania. 
    

 



 

 

 
 

2. Zastrzeżenia: 
 

a) W związku ze sporządzeniem niniejszego stanowiska Zarząd nie podejmował 
działań zmierzających do poszukiwania, gromadzenia lub analizy informacji nie 
pochodzących od Spółki, z wyjątkiem zapoznania się z informacjami wskazanymi 
w punkcie 1 powyżej. 

b) Zarząd nie zlecał sporządzenia żadnych dodatkowych opracowań ani analiz w 
związku z Wezwaniem i wyrażonym niżej stanowiskiem Zarząd na temat 
Wezwania, a także nie zasięgał opinii zewnętrznego podmiotu na temat ceny Akcji 
proponowanej w Wezwaniu. 

c) Z wyłączeniem informacji dotyczących działalności i organizacji Spółki, Zarząd nie 
ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność i 
adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko zostało 
sformułowane. 

d) Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub 
zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dlatego każdy z akcjonariuszy 
Spółki powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania, w celu podjęcia 
decyzji o odpowiedzi na Wezwanie, a decyzja o zbyciu Akcji Spółki w odpowiedzi 
na Wezwanie powinna być samodzielną gospodarczą decyzją każdego 
akcjonariusza Spółki. 

 
3. Stanowisko Zarządu Spółki oparte na informacjach podanych w 

Wezwaniu: 
            

a) Wpływ Wezwania na interes Spółki, w tym na zatrudnienie w Spółce. 

Zgodnie z treścią Wezwania: 

„Wzywający  (Newma Hildings B.V.) postrzega Polskę, sektor FMCG oraz Spółkę w 
szczególności jako atrakcyjną długoterminową inwestycję i zamierza zwiększyć 
swoje zaangażowanie kapitałowe do 100 % całkowitej ilości Akcji w kapitale 
Spółki.”   
 
W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by stwierdzić, 
iż ogłoszone Wezwanie wpłynie negatywnie na interes Spółki.  
 
Wzywający nie przedstawił w Wezwaniu informacji dotyczących wpływu Wezwania 
na zatrudnienie w Spółce. 
W ocenie Zarządu przytoczone wyżej informacje podane przez Wzywającego w 
treści Wezwania nie pozwalają na ocenę przez Zarząd Spółki wpływu Wezwania na 
zatrudnienie w Spółce. 
   

b) Strategiczne plany Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na 
zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. 
 
Zgodnie z treścią Wezwania: 

„Wzywający  (Newma Hildings B.V.) postrzega Polskę, sektor FMCG oraz Spółkę w 
szczególności jako atrakcyjną długoterminową inwestycję i zamierza zwiększyć 
swoje zaangażowanie kapitałowe do 100 % całkowitej ilości Akcji w kapitale 
Spółki.”   
 
Wzywający poza powyższym stwierdzeniem, nie przedstawił w Wezwaniu innych 
informacji dotyczących strategicznych planów Wzywającego wobec Spółki i ich 



 

 

prawdopodobnego wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację 
prowadzonej przez Spółkę działalności. 
W opinii Zarządu, opierając się na treści Wezwania, nie ma podstaw by twierdzić, 
iż Wezwanie wpłynie na lokalizację prowadzenia działalności operacyjnej przez 
Spółkę.  
 

c) Stwierdzenie, czy cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej 
Spółki. 
 
Według wiedzy Zarządu Spółki cena za jedną Akcję Spółki proponowana w 
Wezwaniu spełnia kryteria określone w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie. Cena 
ta, tj. 1,03 zł za 1 Akcję nie jest niższa niż średnie ceny rynkowe Akcji Spółki z 
ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których 
dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku głównym GPW w Warszawie, które 
wynoszą odpowiednio 0,94 zł (3 miesiące) oraz 1,03 zł (6 miesięcy). 
 
Cena ta jest jednak niższa od wartości księgowej na 1 akcję Spółki, która wynosi 
na dzień 30 września 2012 r. 4,27 zł.  
Cena proponowana w Wezwaniu jest więc znacząco niższa niż wartość księgowa 
na 1 akcję jak wynika z ostatniego publikowanego sprawozdania finansowego 
Spółki za III kwartał 2012 r. Cena ta jest również niższa niż średnia i mediana dla 
spółek z branży spożywczej notowanych na GPW w Warszawie dla wskaźników 
P/BV i EV/S. W związku z powyższym w opinii Zarządu cena 1,03 zł za 1 Akcję 
zaproponowana w Wezwaniu jest poniżej wartości godziwej Spółki na dzień 
sporządzania niniejszego stanowiska Zarządu.  
 
Zarząd pragnie jednocześnie nadmienić, że  cena proponowana w Wezwaniu jest 
wyższa niż ceny rynkowe akcji z ostatnich notowań oraz zbliżona do średniej z 
ostatnich 3 miesięcy. Zarząd zdaje sobie sprawę, że niska wycena rynkowa akcji 
Spółki wynika w znacznym stopniu ze złych wyników finansowych Spółki w 2011 
roku oraz w ciągu 3 kwartałów 2012 roku. Zarząd dokłada wszelkich starań, aby 
poprawić wyniki Spółki i jest przekonany, że działania te przyniosą pozytywne 
rezultaty oddziałując pozytywnie również na notowania akcji Spółki. W obecnej 
sytuacji rynkowej charakteryzującej się znaczna niepewnością oraz ryzykiem 
Zarząd nie może opublikować prognoz finansowych pozwalających na ilościową 
ocenę wpływu tych działań. 
 
 
W związku z powyższym w opinii Zarządu Spółki cena w wysokości 1,03 zł za 1 
Akcję Spółki oferowana w Wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej Spółki na 
dzień sporządzenia niniejszego stanowiska. 
 
Podstawa prawna: art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 
 
Białystok, 28 grudnia 2012 r. 
 
Zarząd MISPOL S.A.: 
 
Mariusz Mystkowski – Prezes Zarządu    
 
Bartłomiej Kowalczyk – Członek Zarządu    


