
Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

1. Informacje podstawowe

Nazwa: Genesis Energy S. A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: 00-845 Warszawa, ul. Łucka 2/4/6

Telefon: +48 (22) 398-96-71

Faks: +48 (22) 398-96-72

Strona internetowa: www.genesisenergy.pl

e-mail: biuro@genesisenergy.pl

REGON: 300414318

NIP: 7792295628

KRS: 0000267611 Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy KRS

Zarząd: Wojciech Skiba - Prezes Zarządu

Liczba akcji: 6.000.000    akcji serii A
2.800.000    akcji serii B
2.000.000    akcji serii C
969.176       akcji serii D
80.230.824  akcji serii E

Wykaz jednostek, wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki dominującej wg. stanu na dzień 
sporządzenia raportu:
1. Kolgard Oil sp z o.o. 100% udzału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów
2. Eko-Polmed sp. z o.o. 60% udzału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających
co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

1.Calatrava Capital Fund (CY) LTD - 48.617.920 akcji co stanowi 52,85% udziału w kapitale 
    i głosach na walnym zgromadzeniu
2.Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 689 530 akcji co stanowi 8,367% udziału w 
   kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu
3. Silva Capital Group  S.A. z siedzibą w Warszawie - 7 201 280 akcji co stanowi 8,29% udziału w 
    kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu
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Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
stan na 31.12.2011 r. 

(TPLN)
stan na 31.12.2012 r. 

(TPLN)
Kapitał własny* 41 593 39 249
Należności długoterminowe 0 667
Należności krótkoterminowe 3 801 3 828
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 411 113
Zobowiązania długoterminowe 2 808 0
Zobowiązania krótkoterminowe 5 433 10 652
* z uwzględnieniem kapitałów mniejszości

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
01.01-31.12.2011 r. 

(TPLN)
01.01-31.12.2012 r. 

(TPLN)
Amortyzacja 461 534
Przychody netto ze sprzedaży 4 561 505
Zysk/strata na sprzedaży -1 926 -2 775 
Zysk/strata na działalności operacyjnej 63 -3 064 
Zysk/strata brutto -847 -3 011 
Zysk/strata netto -923 -2 984 

3. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 01.10.-31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r.)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
stan na 31.12.2011 r. 

(TPLN)
stan na 31.12.2012 r. 

(TPLN)
Kapitał własny 41 593 39 249
Należności długoterminowe 0 667
Należności krótkoterminowe 3 801 3 828
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 411 113
Zobowiązania długoterminowe 2 808 0
Zobowiązania krótkoterminowe 5 433 10 652
* z uwzględnieniem kapitałów mniejszości

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
01.10-31.12.2011 r. 

(TPLN)
01.10-31.12.2012 r. 

(TPLN)
Amortyzacja 154 127
Przychody netto ze sprzedaży 959 81
Zysk/strata na sprzedaży -713 -510 
Zysk/strata na działalności operacyjnej -332 -597 
Zysk/strata brutto -1 261 -569 
Zysk/strata netto -1 337 -559 
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2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 01.01.-31.12.2012 r. (IV kwartał 2012 r. 
narastająco)



Nazwa emitenta:

Okres sprawozdawczy:

Waluta sprawozdawcza:

Typ raportu:

Czynniki i zdarzenia które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz komentarz Zarządu

W IV kwartale kontynuowane były prace związane z rozwojem instalacji do chemicznego
przetwórstwa tworzyw sztucznych testowano efektywność nowych urządzenia w procesie
depolimaeryzacji. 
W części mechanicznej instalacji były dalej prowadzone prace usprawniania procesu sortowania
surowca.
Na terenie bazy paliwowej w Zielonce prowadzono prace związane z przygotowywaniem
zbiorników paliwowych oraz instalacji do blendowania paliwa.
Inwestycja dotczyczaca modernizacji instalacji do termicznego unieszkodliwiwiania odpadów 
medycznych przebiega planowo.W IV 2012 r podpisano umowe na wykonanie dokumentacji 
projektowo technicznej z polską firmą o ugruntowanej pozycji dzialajacej na runku od 20 lat
Dokonano wyboru technologi w oparciu o dostepne na rynku rozwiązania (technologia pieca 
obrotowego).Zlecono opracowananie dokumentacji technicznej oraz wykonano dokumenatcję
dotyczacą decyzji srodowiskowej odnoszacej się do rozbudowy instalacji. 
W pazdzierniku 2012 roku otrzymano postanowienie ze starostwa powiatowego z Bialogardu 
o braku sprzeciwu organu w sprawie wykonania prac remontowo-modernizacyjnych. 
We wrzesniu 2012 zdemontowana została stara instalację. W maju 2013 r planowane jest 
rozpoczecie prac montazowych nowej instalacji.Planowany rozruch w listopadzie 2013 r.
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