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1. Podstawowe informacje o Spółce 

        

Firma:  Grupa Konsultingowo-Inżynieryjna Kompleks S.A.   
Skrót firmy:  GKI Kompleks S.A.  
Siedziba :  ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych 
Telefon:  (+ 48) 74 841 55 19  
Faks:  (+ 48) 74 841 55 61 
Adres poczty elektronicznej:  poczta@kompleks.pl  
Strona internetowa:  www.kompleks.pl 
NIP:  886-000-33-38 
Regon:  891500422 
Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we 

Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

KRS:  0000369499  
Zarząd:  Prezes Zarządu – Janusz Wystemp 

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Joński 
Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Manelski 
Wiceprezes Zarządu – Marcin Słowik 
Członek Zarządu – Marcin Maciejczak  

 

1.1 Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu. 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych 

akcji  

Udział posiadanych 
akcji w kapitale 

zakładowym 

Liczba posiadanych 
głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

Udział posiadanych 
głosów na Walnym 

zgromadzeniu 

Janusz Wystemp 1 719 800 27,03% 3 289 600 28,93% 

Waldemar Joński 1 573 658 24,74% 3 143 458 27,64% 

Grzegorz Manelski 1 591 800 25,02% 3 161 600 27,80% 

Pozostali 1 476 742 23,21% 1 777 342 15,63% 

Razem 6 362 000 100,00% 11 372 000 100,00% 

 

 

1.2  Skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 
        Emitent nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 

28,9% 

27,6% 

27,8% 

15,6% 

Udział  głosów na WZA 

Janusz Wystemp

Waldemar Joński

Grzegorz Manelski

Pozostali
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2. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta oraz opis działalności Emitenta  

 

 

 

 

Spółka dobrze rozpoczęła nowy rok, uzyskując w styczniu przychód w wysokości 1,46 mln zł, przy 

bardzo wysokiej marży przekraczającej 41%.  Pomimo, że wartość przychodu była o 27% niższa w 

stosunku do analogicznego okresu roku 2012, to wynik ten należy uznać za dobry, biorąc pod uwagę 

statystycznie niską sprzedaż osiąganą w początkowych okresach lat ubiegłych (styczeń 2011r- 

0,7mln). Dzięki wysokiej marży Spółka ostatecznie uzyskała lepszy wynik finansowy niż miało to 

miejsce w styczniu roku 2012. Dzięki poprawie rotacji towarów oraz optymalizacji procesu zamówień 

nastąpiła dalsza redukcja stanów magazynowych, które na koniec miesiąca stycznia spadły do 

wartości poniżej 3 mln zł. Wyraźnie obniżył się również poziom należności, osiągając wartość 8,7mln 

zł przy zobowiązaniach utrzymujących się na poziomie 0,95 mln zł.  

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała dostawy dla kilku inwestycji sektora basenowego 

oraz przemysłowego. Prowadzone były uzgodnienia z biurami projektowymi oraz firmami 

wykonawczymi na temat planowanych inwestycji w dalszej części roku. Zgodnie z planem Spółka 

rozwijała produkcję kompozytowych systemów z tworzyw sztucznych „Termo-Tech” oraz prowadziła 

końcowe prace nad uruchomieniem pełnej mocy produkcyjnej systemów wentylacyjnych „Chemo-

Went”.  

W połowie stycznia Zarząd Spółki przekazał w raporcie bieżącym nr 1/2013 harmonogram publikacji 

raportów okresowych w 2013 roku.  

W okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała skup akcji własnych, który prowadzony był za 

pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM SA. Do końca stycznia Spółka nabyła łącznie 127412 akcji 

własnych, stanowiących 2% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonania 

124834 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 1,12 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Styczeń

2012 zł2 009 011

2013 zł1 464 857

 zł-

 zł500 000

 zł1 000 000

 zł1 500 000

 zł2 000 000

 zł2 500 000

Przychód ze sprzedaży miesięcznie 2013/2012 
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3. Zestawienie raportów bieżących i okresowych 

 

W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował następujące raporty bieżące: 

EBI 

1/2013 – raport bieżący – Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2013 

2/2013 – raport bieżący - Raport miesięczny - grudzień 2012 

ESPI 

1/2013 – raport bieżący-Zawiadomienie o transakcjach akcjami Spółki w związku z art. 160 ustawy o 

obrocie 

 

4. Informacja nt. realizacji celów emisji 

 

Do końca okresu sprawozdawczego Spółka wykorzystała większość środków z emisji na podwyższenie 

kapitału obrotowego, zakup działki na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz 

urządzeń i maszyn do produkcji systemów „Termo-Tech” i „Chemo-Went”. Decyzją Zarządu 

produkcja „Termo-Techu” i „Chemo-Wentu” została umiejscowiona w obecnym kompleksie 

logistycznym przy ul. Miłosnej w Wałbrzychu. W tym celu przeprowadzone zostały niezbędne prace 

adaptacyjne w istniejących obiektach. Zakończone zostały prace budowlane w hali przeznaczonej do 

produkcji systemów wentylacyjnych „Chemo-Went” oraz sprowadzono urządzenia do zgrzewania i 

zginania kanałów wentylacyjnych o wartości 120 tys. Euro.  

W związku z umiejscowieniem produkcji „Termo-Tech” i „Chemo-Went” w istniejącym centrum 

logistycznym Spółki, Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z planów budowy hali produkcyjnej na terenie 

WSSE „Invest-Park” w Wałbrzychu oraz sprzedaży wcześniej zakupionej działki.   

 

5. Kalendarz inwestora 

 

W ciągu najbliższego miesiąca Emitent przewiduje następujące zdarzenia istotne z punktu widzenia 

inwestora: 

- 14 marca 2013 roku – raport bieżący za luty 2012 r.  

- publikacja bieżących biuletynów informacyjnych 

 

Raport opublikowany zgodnie z Zasadą nr 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect - 

Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 

31 marca 2010 roku. 

Osoby reprezentujące Spółkę: 

Grzegorz Manelski – Wiceprezes Zarządu 


