
1 

 

1. DANE IDENTYFIKUJĄCE GRUPĘ KAPITAŁOWĄ 

1.1. Informacje o Spółce Dominującej   

Spółką Dominującą w Grupie Kapitałowej jest Elemental Holding Spółka Akcyjna. 

Adres               05-825, Grodzisk Mazowiecki, ul. R. Traugutta 42,    

Urząd Skarbowy                        Grodzisk Mazowiecki  

Identyfikacja Podatkowa       529-17-56-419 

Regon                         141534442 

KRS                        0000375737 

ZAWIĄZANIE SPÓŁKI 

Spółka została zawiązana dnia 14 sierpnia 2008 roku w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod Firmą SynergisMetalrecycling. Umowa spółki została sporządzona w 
formie aktu notarialnego dnia 14 sierpnia 2008 przed notariuszem Piotrem Kuczyńskim w 
Kancelarii Notarialnej przy ulicy Bratnicka 12A w Grodzisku Mazowieckim (Rep.A Nr 
5960/08). Założycielem spółki byli Agata i Paweł Jarscy. 

Spółka SynergisMetalrecycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została 
przekształcona w Elemental Holding Spółka Akcyjna zgodnie z art. 551 kodeks spółek 
handlowych, w zw. Z art. 577 Kodeks Spółek Handlowych oraz uchwałą nr  Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Wspólników spółki SynergisMtalrecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim. Akt notarialny z dnia 14 grudnia 2010 roku sporządzony przed asesorem 
notarialnym Michałem Lorencem,rep. A Nr 13607/2010. 

Spółka Elemental Holding S.A została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego 
Rejestru Sądowego dnia 13.01.2011 pod numerem 000375737. 

Statut spółki został sporządzony w formie aktu notarialnego w dniu 14 grudnia 2010r. przed 
asesorem notarialnym Michałem Lorencem, Rep. A nr 13611/2011. 

Spółka została założona na czas nieoznaczony. 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której głównym celem strategicznym jest 
zbudowanie największej w Polsce Grupy Kapitałowej, funkcjonującej na rynku hurtowego 
obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu.  

Głównym przedmiotem działalności jest działalność sklasyfikowana Z 69.20 Działalność 
rachunkowo-księgowa oraz Z 70.10 Działalność Firm Centralnych (HeadOffices) i Holdingów. 

W skład Zarządu Elemental Holding S.A. wchodzą: 

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu od 14.12.2010 (kadencja upływa 14.12.2013) 
2. Jarosław Michalik – Członek Zarządu od 3.10.2011 (kadencja upływa 3.10.2014) 

 
Radę Nadzorczą stanowią: 

1. Agata Jarska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 
2. Sylwia Błaszczak – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015)  
3. Paweł Gajewski – Sekretarz Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 
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4. Karol Kuch – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 
5. Tomasz Malinowski – Członek Rady Nadzorczej (kadencja upływa 31.10.2015) 

 

1.2. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego w skład Grupy Kapitałowej 
wchodzą następujące pomioty: 

1) Syntom S.A. z siedzibą w Warszawie, którego Elemental Holding S.A. jest jedynym 
akcjonariuszem.  

2) Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, powstała w 
wyniku przekształcenia spółki Tesla Recycling Spółka Akcyjna w spółkę komandytowo 
akcyjną, mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV 
Wydział Gospodarczy KRS z dnia 19 grudnia 2012 roku. Jedynym akcjonariuszem 
spółki jest Elemental Holding S.A. 

3) Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, powstała w wyniku 
przekształcenia spółki Tesla Metal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 
komandytowo akcyjną, mocą postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w 
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 02 października 2012 roku. Jedynym 
akcjonariuszem spółki jest Elemental Holding S.A. 

4) Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, będąca 
komplementariuszem spółki Tesla Recycling sp. z o.o. S.K.A. Jedynym udziałowcem 
spółki jest Elemental Holding S.A. 

5) Tesla Metal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będąca komplementariuszem spółki 
Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A. Jedynym udziałowcem spółki jest Elemental Holding S.A. 

 

Strukturę grupy kapitałowej przedstawia poniższy Schemat. 

      

 
Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu. 

Tesla 
Recycling sp. 

z o.o. 

Tesla Metal 
sp. z o.o.

Elemental 
Holding S.A.

Tesla 
Recycling sp. 
z o.o. S.K.A. Syntom S.A.

Tesla Metal 
sp. z o.o. SKA
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Kapitał zakładowy Elemental Holding na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego jest w całości opłacony i dzieli się na 103 163 727 akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty)  każda.  

Strukturę akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przedstawia 
poniższa Tabela. 

Lp. Akcjonariusz Liczba akcji 
udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 
licznie głosów 

1 Moerth Holdings Ltd 36 796 160 35,67% 35,67% 

2 
Glaholm 
Investments Ltd 

23 270 833 22,56% 22,56% 

3 Ibah Holdings Ltd 28 196 257 27,33% 27,33% 

4 Pozostali 14 900 477 14,44% 14,44% 

  Razem 103 163 727 100,00% 100,00% 

 

Kapitał zakładowy wynosi 103 163 727,00 PLN. Wartość nominalna akcji 1,00 zł. 

Akcje dzielą się na: 

A  - 100 000 - akcje nie są uprzywilejowane 

B – 40 000 000 – akcje nie są uprzywilejowane 

C – 23 270 833 – akcje nie są uprzywilejowane 

D – 25 126 984 – akcje nie są uprzywilejowane 

E – 1 000 000 – akcje nie są uprzywilejowane 

F - 6 883 329 – akcje nie są uprzywilejowane 

G – 3 287 000 – akcje nie są uprzywilejowane 

H- 1 837 581 - akcje nie są uprzywilejowane. 

I – 1 658 000 – akcje nie są uprzywilejowane 

ORGANY GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zarząd 

W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień 06 marca 2013 wchodzili: 

Paweł Jarski – Prezes Zarządu  

Jarosław Michalik – Członek Zarządu 
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2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki Dominującej jest działalność rachunkowo-
księgowa, oraz działalność firm centralnych i holdingów. 

Charakterystyka działalności poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

2.1. Tesla Recycling Sp z o.o. SKA 

 
 

FIRMA: TESLA Recycling Sp. z o.o. SKA 

SIEDZIBA: Grodzisk Mazowiecki 

ADRES: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Traugutta 42 

REGON: 142299685 

NIP: 529-177-94-84 

KRS: 0000444919 

 
 

 
Profil działalności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecnie Tesla Recycling Sp. z o.o. SKA  to, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, oferujące 
kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu i odzysku odpadów: 
 

• Prowadzi obrót złomem metali żelaznych i nieżelaznych  
• Specjalizuje się w recyklingu układów elektronicznych  
• Zapewnia innowacyjne rozwiązania w zakresie odbioru i odzysku metali 

 

 

 

AKTUALNA SYTUACJA SPÓŁKI 

ODZYSK 

I RECYKLING 

SPRZEDAŻ  

ODBIÓR 

ODPADÓW 
 

 

TRANSPORT 
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Kluczowe atuty spółki: 

 

ODBIÓR ODPADÓW →→→→Szeroka sieć dostawców 

Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów z dowolnego miejsca w 
kraju, a także za granicą. Klientami spółki są przede wszystkim jednostki średniej wielkości, 
wytwarzające duże ilości odpadów, zwłaszcza w postaci sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w tym zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, punkty serwisowe, stacje demontażu pojazdów, punkty skupu złomu, jak 
również przedsiębiorstwa posiadające odpady poprodukcyjne. Opracowana efektywna 
polityka zakupowa stanowi platformę dla rozwoju spółki, a przyjęta dywersyfikacja źródeł 
dostawców ogranicza ryzyko związane z dekoniunkturą. 

TRANSPORT →→→→Nowoczesne zaplecze transportowe i logistyczne 

Dzięki nowoczesnemu zapleczu transportowemu i odpowiedniej bazie logistycznej Tesla 
Recycling Sp. z o.o. SKA świadczy pełne usługi transportowe. Spółka dysponuje specjalnymi 
kontenerami oraz własną flotą samochodów kontenerowych typu hakowego. Odpowiednio 
rozbudowana sieć logistyczna i transportowa pozwala spółce pozyskiwać złom i odpady nie 
tylko we własnych punktach skupu, ale też bezpośrednio od klientów. Wśród zasobów spółki 
znajduje się: 

• 100 specjalistycznych kontenerów ulokowanych na terenie całego kraju; 
• Nowoczesna flota 5 pojazdów transportowych typu hakowego do transportu 

hakowego; 
• 6 skupów złomu i odpadów elektronicznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną 

jednostkę zależną – Tesla Metal Sp. z o.o. SKA (Grodzisk Mazowiecki, Rzeszów, 
Warszawa); 

• Skuteczne siły bezpośredniej sprzedaży: 6 handlowców (bezpośrednia akwizycja 
kluczowych klientów); 

• Skuteczny system zarządzania supply chain: regionalne struktury skupu angażujące 
centralną bazę dopiero w przypadku większego wolumenu towaru; 

ODZYSK I RECYKLING →→→→ Innowacyjny park maszynowy 

Bazując na potencjale zgromadzonych środków technicznych, a także dzięki zdobytym 
certyfikatom i pozwoleniom, Tesla Recycling Sp. z o.o.SKA specjalizuje się w odzysku 

Szeroka sieć 

dostawców 

i odbiorców na 

terenie całego kraju 

Działalność w jednym 

z najszybciej 

rozwijających się 

sektorów gospodarki 

Wysoko 

wykwalifikowa

na  

i doświadczona 

Nowoczesne zaplecze 

transportowe 

i logistyczne 
 

 

Innowacyjny park 

maszynowy 
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elementów elektronicznych i elektrycznych. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń 
gwarantuje nie tylko szybkie i efektywne przetwarzanie odpadów, ale również pozwala na 
osiągnięcie przez spółkę wysokiej marży. 

Przedsiębiorstwo, jako jedyne w Polsce, pracuje w oparciu o nowoczesną instalację 
renomowanej firmy UNTHA Recycling, w skład której wchodzą: podajniki taśmowe, Shredder 
czterowałkowy (rozdrabniarka), dwa rodzaje separatorów: magnetyczny i prądowo-wirowy. 

Dzięki użyciu innowacyjnych urządzeń spółka osiąga: 
• Niską pracochłonność produkcji 
• Zwiększenie tempa przerobu odpadów  
• Możliwość czerpania zysku z procesów niedostępnych dla konkurencji 
• Znaczne obniżenie kosztów produkcji 

 

Tesla Recycling Sp z o.o. SKA, pozyskuje odpady przede wszystkim od dwóch rodzajów 
podmiotów: zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 
stacji demontażu pojazdów. Frakcjami interesującymi spółkę, w świetle możliwych do 
przeprowadzenia procesów odzysku i recyklingu, są:  

• płytki (obwody) drukowane, powstałe przy demontażu sprzętu elektronicznego tj. 
telewizory, monitory, komputery, których przerób ukierunkowany jest na odzysk 
czystych frakcji metali żelaznych i nieżelaznych, a także przede wszystkim 
koncentratów zawierających metale szlachetne.  

• kable o różnej gęstości tj. od 0,2 mm do 1,5 cm.  
 
Obecnie na rynku polskim żadna z firm konkurencyjnych nie jest w posiadaniu technologii, 
która byłaby w stanie przetwarzać kable o tak dużej rozpiętości w średnicy. Istniejące 
instalacje pozwalają jedynie na odzysk kabli o średnicy powyżej 0,05mm do 1mm lub powyżej 
1mm, nie będąc tym samym zupełnie przystosowane do odzysku pełnego spektrum przekroju 
kabli. Tym sposobem powstaje istotna luka technologiczna w zakresie odzysku kabli o 
różnych przekrojach i właściwościach (np. zbrojonych i nie zbrojonych) powstałych w 
zakładach przetwarzania, jak i stacjach demontażu pojazdów. Obecnie znacząca ilość takich 
odpadów eksportowanych jest poza granice Polski lub poddawanych nielegalnemu wypalaniu 
poza zakładami przetwarzania. Wdrożony w spółce Tesla Recycling S.A. nowatorski proces 
przetwórczy dotyczący dwóch powyższych frakcji polega, na stopniowym 
kruszeniu/szatkowaniu materiału na maszynach, typu młyny rozdrabniające, które w skutek 
zastosowanych procesów zmniejszają wielkości materiałów i rozbijają ich struktury. 
Rozdrobnione odpady poddawane są działaniom pól magnetycznych i elektromagnetycznych 
oraz tzw. sił grawitacyjnych, które tworzone są przez umieszczone na różnych etapach 
specjalne separatory. W fazie końcowej materiał o granulacji poniżej 20mm (dla odpadu 
płytek) i poniżej 2mm (dla odpadu kabli) dzielony jest z uwagi na jego właściwości fizyczno-
mechaniczne. Frakcje, które powstają w wyniku takich procesów, stanowią koncentraty 
metaliczne z dużym stopniem homogenicznej czystości. W efekcie, w przypadku układów 
drukowanych, wyodrębniana jest frakcja stalowa (Fe) i frakcja aluminium (Al) o czystości 
powyżej 95% oraz wysoko skoncentrowany materiał na bazie miedzi (Cu), zawierający 
metale szlachetne (tj. Pt, Ag, Au). Z odpadu kabli otrzymywany jest tzw. przemiał miedzi (Cu) i 
tworzyw sztucznych (PS, PE) o czystości powyżej 98%. 

 

Spółka posiada jeden z najbardziej nowoczesnych parków maszynowych do przerobu 
odpadów elektronicznych, co zapewnia jej ZNACZNĄ przewagę konkurencyjną, także na 
tle firm zachodnich. 

SPRZEDAŻ →→→→ Odbiorcy 
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Głównym odbiorcą produktów Tesli Recycling Sp z o.o. SKA  na rynku polskim jest KGHM 
Metraco S.A., natomiast na rynku zagranicznym Solid Metall Handel  Gmbh. 

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku Tesla Recycling Sp. z o.o. SKA. rozpoczęła bezpośrednie 
relacje handlowe z KGHM Metraco S.A. polegające na dostarczaniu złomu miedzi.  

 
Nawiązanie relacji handlowych z tak dużym odbiorcą jest jednym z pierwszych efektów, 
które potwierdzają słuszność strategii przyjętej przez Elemental Holding S.A., 
polegającej na przejęciu SYNTOM S.A. 

KAPITAŁ LUDZKI →→→→ Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra 

Skutecznym narzędziem budowania i utrzymywania przez spółkę przewagi konkurencyjnej 
na rynku jest posiadany kapitał ludzki. Zatrudnieni pracownicy, na każdym szczeblu 
hierarchii organizacyjnej reprezentują doświadczenie, wiedzę oraz rzetelność, co gwarantuje 
świadczenie usług najwyższej jakości. Zespół ukierunkowany jest na stały rozwój oraz 
pogłębianie długoterminowej współpracy z partnerami biznesowymi. 

2.2. SYNTOM S.A. 

FIRMA:        SYNTOM Spółka Akcyjna 

SIEDZIBA:     Warszawa 

ADRES:        03-352 Warszawa 

ul.           Rembielińska 20 lok. 318 

REGON:        141887399 

NIP:          524-268-02-31 

KRS:          0000331518 

 

AKTUALNA SYTUACJA SPÓŁKI 

SYNTOM S.A. prowadzi kompleksową działalność związaną ze zbieraniem, transportem i 
sprzedażą odpadów metali. Spółka jest liderem rynkowym w hurtowym obrocie złomem 
metali kolorowych. 

Szczególnym przedmiotem zainteresowania firmy jest złom metali kolorowych, w 
szczególności: 

− Miedzi 
− stopów miedziopochodnych (brązu, mosiądzu) 
− aluminium 
− ołowiu 
− cynku 
− niklu oraz stali nierdzewnych (z zawartością niklu i chromu) 
− metali rzadkich i nietypowych 
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Ponadto SYNTOM S.A. nabywa szereg złomów w nietypowych postaciach, takich jak np. 
szlamy, zgary (pozostałości z wytopu), gąski itp., lub też o nietypowym składzie chemicznym 
lub stopniu zanieczyszczenia. 

Surowiec dostarczany jest do magazynu centralnego w Tomaszowie Mazowieckim (najwięksi 
dostawcy, dostarczają całe zestawy samochodowe) oraz do punktów skupu na terenie kraju. 

Złom skupowany w punktach skupu przewożony jest następnie do centralnego zakładu w 
Tomaszowie Maz., gdzie odbywa się jego przygotowanie do wysyłki, w zależności od potrzeb 
poszczególnych odbiorców. Proces przygotowania obejmuje w szczególności: 

− sortowanie: ręczne oraz przy pomocy analizy chemicznej i spektralnej 
− oczyszczanie 
− cięcie na mniejsze fragmenty, do tzw. postaci wsadowej 
− prasowanie i paczkowanie 

 
W efekcie w/w procesów uzyskiwany jest wysokiej jakości surowiec dla hut. 
 

Dostawcy 

Główną grupą dostawców SYNTOM S.A. są podmioty gospodarcze zajmujące się handlem 
złomem metali. Zalicza się do nich głównie: 

− mniejsze punkty skupu złomu 
− firmy handlowe o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz krajowym, zajmujące się 

obrotem surowcami wtórnymi 
 

Kolejną grupą dostawców są firmy recyklingowe: 

− zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
− podmioty zajmujące się recyklingiem pojazdów (stacje demontażu pojazdów) 

Ważnymi dostawcami są także zakłady przemysłowe, w których powstają metalowe odpady 
poprodukcyjne. Zaliczają się do nich firmy z niemal wszystkich gałęzi przemysłu, w tym 
zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego, produkcji materiałów konstrukcyjnych i 
budowlanych (okna, profile itp.), opakowań (np. producenci opakowań aluminiowych na 
żywność) itd. 

Znaczne ilości złomu spółka pozyskuje także w wyniku uczestnictwa w przetargach na 
sprzedaż złomu organizowanych przez największe krajowe spółki transportowe (np. spółki z 
grupy PKP S.A, zakłady transportu miejskiego), kopalnie i elektrownie, spółki komunalne, 
zakłady energetyczne, Agencję Mienia Wojskowego itp. 

Ostatnią grupą dostawców SYNTOM S.A. są osoby fizyczne, których udział w całości 
dostarczanego złomu wynosi niecałe 10%. 

W 2012 roku Firma znacznie rozbudowała dział handlu zagranicznego, co zaowocowało 
pozyskaniem nowych dostawców złomu z zagranicy. W konsekwencji  nawiązano kontrakty 
handlowe z podmiotami działającymi na rynku słowackim, niemieckim, austriackim oraz 
włoskim. W ramach przyjętej strategii rozwoju, spółka w najbliższym czasie zamierza 
pozyskiwać kolejnych dostawców i budować swoją pozycję w krajach regionu Europy 
Środkowej takich jak Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Słowenia. Aktualnie udział dostawców 
zagranicznych w zakupach spółki wynosi niecałe 1%. 
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Dzięki tak szerokiemu spektrum dostawców SYNTOM S.A. ma zapewniony stały dopływ 
surowca, co daje gwarancję terminowego wywiązywania się z zawartych kontraktów na 
dostawę złomu do hut. 

Odbiorcy 

SYNTOM S.A. może pochwalić się bogatym portfolio swoich odbiorców. Spółka posiada 
wieloletni kontrakt na dostawy złomu miedzi do KGHM Metraco S.A.. Dodatkowo, firma na 
bazie okresowych zamówień dostarcza dla KGHM także inne rodzaje złomów 
miedziopochodnych. 

Oprócz hut i odlewni znaczącą grupę odbiorców złomu stanowią także firmy produkcyjne, 
które w procesie produkcji przetapiają złom w celu wytworzenia produktu finalnego. Zaliczyć 
do nich możemy np. firmy z branży Automotive (np. spółka-córka jednego z największych 
koncernów samochodowych na świecie wytwarzająca w Polsce silniki diesla i odlewająca ze 
złomu aluminium bloki tych silników), firmy wytwarzające armaturę z mosiądzu i elementy 
hydrauliczne (zawory, złączki itp.), firmy wytwarzające elementy konstrukcyjne (np. profile 
aluminiowe ze złomu aluminium) i in. 

Swoją sprzedaż spółka realizuje także do innych podmiotów zajmujących się hurtowym 
obrotem odpadami metali lub też dalszym przetwarzaniem odpadów (np. złom kabli do firm, 
które przetwarzają kable do postaci granulatu miedzianego, złomu puszek aluminiowych do 
firm, które sortują i prasują w paczki wsadowe dla hut). 

W efekcie, SYNTOM S.A. jest jednym z największych dostawców złomu metali 
kolorowych do hut i odlewni na terenie Polski.  

Jednocześnie, około 25% przychodów ze sprzedaży SYNTOM S.A. stanowi sprzedaż 
eksportowa do krajów Unii Europejskiej. Główne rynki zbytu spółki to Niemcy, Włochy, 
Austria, Belgia i Holandia. Ponadto Firma posiada odbiorców w krajach takich jak Czechy, 
Słowacja, Słowenia, Dania, Litwa, Anglia. Spośród rynków pozaeuropejskich SYNTOM S.A. 
eksportuje złom do krajów Dalekiego Wschodu tj. Indii oraz Chin (około 1,5% przychodów ze 
sprzedaży). 

Jako liczący się podmiot na europejskim rynku obrotu surowcami wtórnymi, SYNTOM 
S.A. jest aktywnym członkiem największej światowej organizacji skupiającej firmy 
recyklingowe – Bureau of International Recycling (BIR), dzięki czemu spółka ma ciągły 
kontakt i możliwość wymiany doświadczeń z największymi recyclerami metali w 
Europie i na świecie. 
 

Zaplecze logistyczne i techniczne 

Posiadanie własnej floty transportowej zapewnia spółce niezależność i samodzielność 
w obsłudze logistycznej własnych oddziałów na terenie całego kraju oraz w dostawach 
surowców do odbiorców końcowych. Możliwość odbioru złomu własnym transportem 
stanowi ponadto istotną przewagę konkurencyjną, a niezależność logistyczna gwarantuje 
terminowe wywiązywanie się nawet z największych kontraktów na odbiór złomu od 
dostawców takich jak PKP S.A., kopalnie, huty itp. Ponadto, w celu zoptymalizowania kosztów 
przejazdów własnych aut spółka świadczy usługi transportowe na zewnątrz, tak, aby 
w żadnym kierunku auto nie jechało „na pusto”. W uzasadnionych sytuacjach spółka korzysta 
także z usług operatorów logistycznych.  

Biuro spółki, centralny magazyn oraz zakład przerobu złomu zlokalizowane są w Tomaszowie 
Mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S8 oraz niedaleko autostrady A1. 



10 

 

Lokalizacja w centrum Polski, przy głównych arteriach komunikacyjnych łączących Warszawę 
ze Śląskiem oraz północ z południem kraju, jest bardzo korzystna dla Firmy o zasięgu 
ogólnopolskim i stanowi istotną przewagę konkurencyjną ze względu nikoszty logistyki. 

2.3. Tesla Metal Sp. z o. o.SKA 

 

FIRMA: TESLA Metal Sp. z o.o. SKA 

SIEDZIBA: Grodzisk Mazowiecki 

ADRES: 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Traugutta 42 

REGON: 142558195 

NIP: 7010252451 

KRS: 0000435165 

Aktualnie TESLA Metal Sp. z o.o.SKA  znajduje się w fazie rozwoju. Począwszy od marca 2012 
roku spółka rozpoczęła działalność na rynkach zachodnioeuropejskich zajmując się obrotem 
metalami kolorowymi w szczególności półproduktami. 

3. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJI W 2012 ROKU 

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów w tys. pln 

Wyszczególnienie 2012 2011 
Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

895 041 507 274 

Wartość sprzedanych towarów  831 251 468 911 
Zysk(strata) z działalności 
operacyjnej 

26 632 14 151 

Zysk(strata) brutto 22 605 11 658 
Zysk (strata) netto 18 453 7 946 
Liczba akcji w sztukach 
średnioważona 

95 288 378 63 850 271 

   
Aktywa trwałe 90 990 78 556 
Aktywa obrotowe 105 747 79 181 
Kapitał własny 124 893 85 390 
Zobowiązania długoterminowe 11 026 16 772 
Zobowiązania krótkoterminowe 59 870 51 130 
Wartość księgowa na akcję 1,23 1,42 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

461  -2 823 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-16 899 - 1 298 

Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej 

18 665 5 882 
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Przychody ze sprzedaży i przychody ogółem Grupy prezentują się następująco: 

 01.01.-31.12.2012 01.01.-31.12.2011 
Sprzedaż towarów 890 750 505 506 

Sprzedaż usług  4 291 1 768 

SUMA przychodów 895 041 507 274 

Pozostałe przychody 

operacyjne 

2 493 1 583 

Przychody finansowe 968 598 

Przychody z działalności 

zaniechanej 

0 0 

SUMA przychodów ogółem 898 502 509 455 

 

Inwestycje w środki trwałe 

W 2012 roku Grupa Kapitałowa Elemental Holding Spółka Akcyjna  nabyła aktywa trwałe  
łącznej wartości  4 333 281,38  PLN, na co składa się: 

− 520 211,00 PLN Grunty 
− 1 972 397,33PLN  Urządzenia techniczne i maszyny 
− 1 834 365,05 PLN Środki transportu 
− 6 308,00 PLN  Pozostałe środki trwałe 

 
Oraz Wartości  niematerialne i prawne w wysokości 25 393,80PLN. 
 
 
Środki trwałe w budowie 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 
Środki trwałe w budowie 990  1 334 
Zaliczki na  środki trwałe w 
budowie 

0 5 

 
 
Leasingowane środki trwałe 
Środki 
trwałe 

Wartość 
brutto 

Umorzenie Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Umorzenie Wartość 
netto 

  31.12.2012   31.12.2011  
       

Maszyny i 
urządzenia 

1 677 473 1 205 1 475 185 1 290 

Środki 
transportu 

7 179 1 805 5 374 5 412 1 009 4 403 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

0 0 0 0 0 0 

RAZEM 8 856 2 278 6 578 6 887 1 194 5 692 
 

W dniu 01.06.2012 roku Elemental Holding S.A podpisał porozumienie dotyczące odkupu 
akcji mniejszościowych Syntomu S.A. W związku z umową Elemental Holding S.A posiada 
100%  udziałów w kapitale podstawowym Syntomu S.A.  
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W wyniku transakcji wartość firmy wzrosła o 10 303 391,49 i wynosi na dzień 31.12.2012 
roku  69 976 556,71 PLN. 

Kwota 10 303 391,49 zł wynika z następującego wyliczenia: 
- 14 699 853,00 koszty połączenia 

-   4 396 461,51 -  kapitał mniejszości własny na dzień 31.05.2012 roku 

-  10 303 391,49 -  wartość firmy związana z rozliczeniem na dzień 31.05.2012 roku odkupu 
akcji od akcjonariuszy mniejszościowych.  

 
 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
 
W latach poprzednich spółki tworzące Grupę kapitałową nie posiadały aktywów finansowych 
kwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży. 
 
Elemental Holding S.A na dzień 31.12.2012 roku posiada 2.800.000 akcji spółki Baltic 
Ceramics S.A w Lubsku. 
 
Cena nabycia    1 019 tys. zł,  
Odpisy aktualizujące               63 tys. zł, 
Wartość bilansowa netto             956 tys. zł. 
 
Kredyty i pożyczki (tys. pln) 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 
Kredyt w rachunku bieżącym PKO S.A 2 867 2 991 
Kredyt w rachunku bieżącym PKO BP  1 704 1 987 
Kredyt w rachunku bieżącym BGŻ S.A 5 689  
Kredy w rachunku bieżącym BRE Bank S.A 15 213 5 873 
Kredyt inwestycyjny BRE Bank S.A 11 000  
Kredyt w Deutsche Bank PBC S.A 6 632 9 580 
Kredy w PKO BP  6 218 
Pożyczka Glaholm Investments Limited  7 277 
Pożyczka Ibah Holdings Ltd  6 428 
Suma kredytów i pożyczek 43 105 40 353 
 
 
Informacja o instrumentach finansowych 
 

Aktywa finansowe 
01.01.-31.12.2011 
Wartość bilansowa 

01.01.-31.12.2012 
Wartość 

bilansowa 

01.01.-31.12.2011 
Wartość 
godziwa 

01.01.-31.12.2012 
Wartość 
godziwa 

Aktywa finansowe 
dostępne do 
sprzedaży 

956 0 956 0 

Pozostałe aktywa 
finansowe 
(długoterminowe), 
w tym: 

302 97 302 97 

Należności 97 97 97 97 
Pożyczki 204  204  
Należności z tytułu 
dostaw i usług 
oraz pozostał 
należności 

60 397 37 290 60 397 37 290 
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Należności z tytułu 
dostaw i usług 

57 625 35 041 57 625 35 041 

Pozostałe 
należności 

2 772 2 249 2 772 2 249 

 

Zatrudnienie 

W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej zatrudnienie na dzień 31 grudnia 
2012 roku wyniosło 306 osób, z czego 78 pracowników umysłowych oraz 228 fizycznych. 

Grupa nie prowadzi programów/akcji pracowniczych.  

 

4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2012 ROKU 

Zarząd Elemental Holding S.A. skupiał swoją uwagę na pełnej integracji poszczególnych 
spółek grupy kapitałowej. Począwszy od dnia 7 listopada 2011 roku grupa Elemental Holding 
powiększyła się o spółkę Syntom S.A., stając się posiadaczem 81,49% akcji spółki, działającej 
w oparciu o unikalny model biznesowy, posiadający największą w Polsce sieć pozyskania 
odpadów, z możliwością dotarcia do małych i średnich przedsiębiorstw.  

Zarząd Elemental Holding skupił swoje działania na:  

a. Pełniejszym wykorzystaniu kilkuset osobowego zespołu składającego się z personelu 
handlowego, zakupowego w celu osiągnięcia wspólnych synergii w zakresie zakupu 
surowców. 

b. Wprowadzeniu wspólnej polityki zakupowej poprzez rozszerzenie asortymentu 
zakupów poszczególnych spółek o pozycje zakupowe dotychczas niepokrywane przez 
zespoły handlowe pojedynczych podmiotów. 

c. Realizacji polityki maksymalizacji ceny sprzedaży metali nieżelaznych poprzez 
koordynację sprzedaży przez jedną osobę zarządzającą sprzedażą Grupy Kapitałowej. 

Pełniejsze wykorzystanie posiadanej przez każdą ze spółek własnej floty samochodowej 
pozwala na coraz większy stopień wykorzystania bazy transportowej. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Elemental Holding S.A. posiada 100% akcji 
spółki Syntom S.A. (od 1 czerwca 2012 roku) co pozwoli w przyszłości na realizowanie planu 
inwestycyjnego zgodnego z wizją Zarządu Elemental Holding. S.A.. 

W dniu 26 września 2012 roku zarząd Tesla Recykling S.A. dokonał zamówienia instalacji do 
recyklingu o łącznej wartości 710 000 euro. Uzgodnione warunki przewidują, że zamówiona 
linia będzie dostarczona w terminie ok. 16 tygodni od momentu złożenia zamówienia. Nowa 
linia rozszerzy możliwości istniejącej już instalacji do recyklingu układów drukowanych o 
dodatkowy granulator wraz z separatorami prądowo-wirowymi i powietrznymi, pozwalający 
na otrzymanie frakcji o zdecydowanie mniejszej ziarnistości. Rozbudowa ta zostanie 
przeprowadzona w taki sposób, aby, przy jednoczesnym podniesieniu wydajności, rozszerzyć 
możliwości przerobowe instalacji z uwagi na bardzo wysoką efektywność zastosowanego 
urządzenia oraz spodziewaną wydajność linii na najbardziej popularnym typie odpadów 
zdemontowanych układów drukowanych, pochodzących z telewizorów i monitorów. Z kolei 
zastosowanie w ciągu produkcyjnym dodatkowych separatorów prądowo-wirowych przy 
frakcji surowca poniżej 2,5 mm, pozwoli na zdecydowanie podniesienie efektywności 
separacji dla otrzymywanej frakcji metali nieżelaznych i szlachetnych. Będzie to możliwe 
dzięki sprawniejszemu wytrącaniu ze strumienia odpadów frakcji zawierającej tworzywa 
sztuczne o dużej gęstości własnej. 
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W ramach optymalizacji i maksymalizacji przepływów finansowych mocą Postanowienia Sądu 
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 21 
września 2012 roku nastąpiło przekształcenie spółki Tesla Metal spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę komandytowo – akcyjną działającą pod firmą Tesla Metals 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna. Jedynym 
akcjonariusze spółki przekształconej został Elemental Holding S.A., a komplementariuszem 
spółka Tesla Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.  

Następnie na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tesla 
Metals sp. z o.o. S.K.A. z dnia 5 października 2012 roku dokonano zmiany komplementariusza, 
którym została spółka Tesla Metal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowa zmiana 
została zatwierdzona Postanowieniem Sądu z dnia 03 grudnia 2012 roku. Obecnie spółka 
działa pod firmą Tesla Metal sp. z o.o. S.K.A.   

W tym samym okresie Elemental Holding S.A. przeprowadził również podwyższenie kapitału 
zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisje akcji serii H i I.  

1.837.581 akcji serii H zostało wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1/09/2012 Zarządu 
Elemental Holding S.A. z dnia 10 września 2012 roku, które zostało następnie zatwierdzone 
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy KRS z dnia 12 października 2012 roku. Środki pozyskane z tej emisji zostały 
przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne w Syntom S.A. 

Akcje serii I w ilości 1.658.000 zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 1/11/2012 
Zarządu Elemental Holding S.A. z dnia 19 listopada 2012 roku, zatwierdzonej Postanowieniem 
Sądu z dnia 7 grudnia 2012 roku.  

Kolejną spółką wchodzącą w skład grupy Elemental Holding S.A. która w zmieniła w 
czwartym kwartale 2012 roku formę prawną była Tesla Recycling S.A. Na mocy 
Postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy 
KRS z dnia 19 grudnia 2012 roku nastąpiło jej przekształcenie w spółkę komandytowo – 
akcyjną dokonane Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tesla Recycling S.A. 
z dnia 27 listopada 2012 roku.  Jedynym akcjonariuszem spółki przekształconej, który objął 
dwa miliony akcji w kapitale zakładowym spółki, został Elemental Holding S.A., a funkcję 
komplementariusza pełni spółka Tesla Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim.  

Ostatnim podwyższeniem kapitału zakładowego Elemental Holding S.A. w roku 2012 była 
emisja 512.040 akcji serii J wyemitowanych na podstawie Uchwały 2/12/2012 Zarządu 
Elemental Holding S.A. z dnia 17 grudnia 2012 roku. Podwyższenie to zostało zarejestrowane 
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział 
Gospodarczy KRS Postanowieniem z dnia 31 stycznia 2013 roku. 

Obecnie kapitał zakładowy Elemental Holding S.A. wynosi 103 675 767,00 zł i dzieli się na 
103 675 767 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 

5. CZYNNIKI, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wynik finansowy grupy kapitałowej Elemental 
Holding S.A. było połączenie struktur zakupowych i sprzedażowych wszystkich spółek 
wchodzących w jej skład. Pierwszym efektem wspólnych działań spółek Grupy było zawarcie 
w dniu 2 stycznia 2012 przez spółkę Tesla Recycling S.A. długoterminowej umowy ze spółką 
KGHM Metraco S.A. zobowiązującej do dostarczania określonych klas złomu miedzi, w ilości 
kilkuset ton miesięcznie.  
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Zawarcie umowy ze spółką KGHM Metraco S.A. jest wymiernym wyrazem skuteczności 
przyjętej przez Zarząd strategii. Jej realizacja powinna w sposób istotny wpłynąć na 
zwiększenie sprzedaży spółki Tesla Recycling S.A. oraz zwiększenie udziału w rynku obrotu 
metalami nieżelaznymi, co tym samym potwierdzi pozycję Grupy jako lidera. 

Realizacja znaczącego wzrostu skali działalności operacyjnej spółki Tesla Recycling wymagała 
zapewnienia finansowania zwiększonych zakupów. W związku z tym, w dniu 9 marca 2012 
roku spółka zawarła umowę kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 7 mln zł. 

W celu zwiększenia możliwości zakupu surowców, spółka Tesla Recycling S.A. otworzyła dwa 
nowe oddziały: w Warszawie oraz w Białymstoku, które stanowią kolejne źródła zaopatrzenia 
spółki w metale nieżelazne. Warto podkreślić, iż po otwarciu nowych oddziałów przez Teslę 
Recycling, Grupa posiada sieć zakupową składającą się z 39 oddziałów. 

W zakresie odzysku elementów elektronicznych i elektrycznych Tesla Recycling 
kontynuowała proces zmierzający do pełniejszego wykorzystania mocy posiadanej instalacji. 
W tym też celu, dział handlowy skupił się na zwiększeniu wolumenu pozyskiwanych 
materiałów od zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz stacji demontażu pojazdów. Podjęte działania zaowocowały zwiększoną ilością 
otrzymywanych z instalacji frakcji a tym samym zwiększeniem sprzedaży wytworzonych 
asortymentów towarowych. 

Istotnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju Grupy, było rozpoczęcie w drugiej połowie 
marca działalności operacyjnej przez spółkę Tesla Metal Sp. z o.o.. Czwarty kwartał 
potwierdził umacnianie pozycji spółki na rynkach międzynarodowych. Skuteczna działalność 
spółki na europejskich rynkach półproduktów metali nieżelaznych jest jednym z celów 
strategicznych Emitenta, wskazywanym w Dokumencie Informacyjnym jako kierunek 
ekspansji Grupy. W połączeniu ze sprzedażą eksportową realizowaną przez pozostałe spółki, 
osiągnięcie zakładanych jako cel strategiczny 20-30% przychodów Grupy pochodzących z 
handlu międzynarodowego, zostało zrealizowane i potwierdzone wynikami sprzedaży. 

Jednym z najważniejszych procesów zachodzącym w okresie objętym sprawozdaniem 
finansowym były przygotowania do procesu pozyskania środków finansowych niezbędnych 
do zakupu pozostałego pakietu akcji Syntom S.A. (18,52%). 

Zakończona na początku kwietnia prywatna emisja akcji pozwoliła zawrzeć w dniu 1 czerwca 
2012 roku umowę zakupu 11 111 akcji spółki Syntom S.A.. Przed transakcją Elemental 
Holding S.A. posiadał 48 889 akcji Syntom S.A., stanowiących 81,48% akcji w kapitale Syntom 
S.A. – w wyniku umowy, z dniem transakcji Elemental Holding S.A. stał się właścicielem 
wszystkich 60 000 akcji stanowiących 100% akcji Syntom S.A. . Zgodnie z zawartym 
porozumieniem, należna kwota  za wskazaną transakcję, została podzielona na dwie transze, 
przy czym  3,99 mln zł., powinna zostać uiszczona do 31 grudnia 2012 roku,. 

W celu uregulowania powyższego zobowiązania na przełomie lipca i sierpnia została 
przeprowadzona prywatna emisja akcji serii G, która zakończyła się 3 sierpnia 2012 roku 
zawarciem umów objęcia akcji. W wyniku tej emisji Elemental Holding pozyskał środki w 
wysokości 5,16 mln zł. W dniu 9 sierpnia 2012 roku dokonano zapłaty 3,99 mln zł co oznacza 
ostateczne rozliczenie ceny zakupu za akcje Syntom S.A. przed ustalonym uprzednio 
terminem. 

Podstawowymi korzyściami wynikającymi z posiadania 100% akcji spółki Syntom S.A. są: 

a. Tworzenie wspólnej wizji i strategii działania spółek Grupy; 
b. Większa masa krytyczna połączonych w Grupie podmiotów, niezbędna dla zapewnienia 

efektu skali; 
c. Synergie przychodowe w skali Grupy, m. in. wzajemne powiększanie bazy klientów, 

tworzenie łączonych ofert, etc.; 
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d. Synergie kosztowe w skali Grupy, m. in. większa siła w negocjacjach zakupowych, niższe 
koszty eksploatacji zasobów dzięki skali działania, zminimalizowanie kosztów 
handlowych dzięki współużytkowaniu kanałów dystrybucji, uzyskanie przez Teslę 
Recycling S.A. pełnego dostępu do imponującej sieci dystrybucji Syntom S. A.. 

Czwarty kwartał 2012 była etapem dalszego rozwoju spółki Syntom S.A.. W okresie od 
początku roku, uruchomione zostały dwa, kolejne oddziały w Olsztynie i Opolu oraz przejęty 
został już istniejący oddział w Rzeszowie. W związku z dynamicznym rozwojem i 
zwiększaniem kupowanych wolumenów spółka dokonała szeregu inwestycji wspierających 
działalność operacyjną nowych oddziałów. 

W styczniu 2012 r. wykupiono na własność grunt w Konstantynowie Łódzkim, znajdujący się 
dotychczas w wieczystym użytkowaniu przez spółkę Syntom S.A.. Rozbudowano także bazę 
transportową firmy o kolejne trzy specjalistyczne, samozaładowcze pojazdy ciężarowe typu 
„hakowiec”, naczepy oraz kilka nowych wózków widłowych. W czerwcu 2012 roku Spółka 
nabyła 4 działki w Tomaszowie Mazowieckim, położone w bezpośrednim sąsiedztwie 
terenów, na których znajduje się centralny magazyn firmy, otwierając tym sobie drogę do 
rozbudowy istniejącego zakładu. 

Aby zapewnić Spółce płynny rozwój, wiosną 2012 roku Zarząd Spółki zawarł umowy 
kredytów obrotowego oraz inwestycyjnego z BRE Bank S.A.. 

W ciągu ostatnich miesięcy znacząco zwiększyła się baza odbiorców oraz dostawców spółki, 
m.in. podpisana została długoterminowa umowa z jednym z wiodących w kraju przetwórców 
złomu aluminium. Pozyskano szereg nowych odbiorców złomu w krajach Unii Europejskiej, w 
tym na rynkach, na których spółka nie była dotychczas obecna. Dynamicznie wzrósł także 
eksport spółki na rynki krajów Dalekiego Wschodu, w szczególności do Indii, Chin oraz Korei 
Południowej. 

W celu zrealizowania inwestycji infrastrukturalnych w spółce Syntom S.A. oraz Tesla 
Recycling S.A. w okresie od września do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego przeprowadzone zostały emisje w trybie subskrypcji prywatnej. Pozyskane z 
emisji akcji środki Zarząd spółki Elemental Holding S.A. planuje dołączyć do już 
zgromadzonych funduszy i przeznaczyć je na zagospodarowanie posiadanych przez Syntom 
S.A. gruntów przemysłowych, na terenie istniejącego zakładu przy ul. Wysokiej w 
Tomaszowie Mazowieckim oraz akwizycje.  

Obecnie spółka Syntom S.A. wykorzystuje tam jedynie 2 ha z posiadanych 3,5 ha. Zakres 
inwestycji,  jakie mają zostać przeprowadzone to: budowa hali o powierzchni 1000m2, 
utwardzenie gruntu o powierzchni 15 000 m2 dla potrzeb transportu ciężkiego i składowania 
metali, w sposób uwzględniający wymagania środowiskowe przy tego typu inwestycjach,  
budowa tzw. wysokich murów oporowych do przestrzennego przechowywania materiałów  
oraz budowa instalacji do recyclingu aluminium.  

Kluczowym zdarzeniem było powzięcie informacji w dniu 21 stycznia 2013 roku przez spółkę 
Syntom S.A. o przyznaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Pilotaż "Wsparcie na pierwsze wdrożenie 
wynalazku") dofinansowania projektu - Pierwsze wdrożenie wynalazku "Sposób utylizacji 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego". Kwota przyznanej dotacji wynosi 11 000 
500,00 PLN, (jedenaście milionów pięćset złotych) co stanowi ponad 55% kosztów 
kwalifikowanych projektu. 

Zawarcie ostatecznych umów oraz otrzymanie dofinansowania spowoduje realokację 
środków finansowych na kolejne inwestycje realizowane w Grupie Elemental Holding, w tym 
realizowany obecnie proces nabycia akcji spółki Terra Recycling S.A.. 

W przypadku pozytywnego wyniku due dilligence spółki Terra Recycling zebrane środki 
zostaną przeznaczone na ten cel. 
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6. ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 
 
Podmioty funkcjonujące w ramach Grupy Kapitałowej Elemental S.A. aktywnie zarządzają 
ryzykiem operacyjnym i finansowym w celu optymalizacji wszystkich procesów biznesowych 
zachodzących wewnątrz Grupy oraz maksymalizacji jej wartości rynkowej. Każda ze spółek 
obarczona jest tylko wybranym rodzajem ryzyka, które składają się na kompleksowe 
zestawienie ryzyk  Grupy Kapitałowej Elemental S.A.  

Do głównych instrumentów finansowych z których korzystają Spółki tworzące Grupę 
Kapitałową należą pożyczki, obligacje, umowy kredytowe, umowy leasingu finansowego, 
faktoring oraz środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe, zobowiązania  z tytułu zakupu 
udziałów. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków 
finansowych na działalność Grupy. Grupa posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak 
należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku 
prowadzonej przez nią działalności. 
 
Spółki Grupy Kapitałowej zawierają również transakcje z udziałem instrumentów 
pochodnych. Zasadą stosowaną przez Grupę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem 
jest zawieranie bezpiecznych transakcji typu forward.  
 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Grupy obejmują ryzyko 
stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. 
Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te 
zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen rynkowych 
dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 
 
Stopie ń narażenia na ryzyko  

Aktywa i zobowi ązania finansowe 
31.12.2012 

Stopie ń (warto ść narażenia na ryzyko) 

Waluty 
Stopy procentowej 

EUR 

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  355  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności   

Pożyczki i należności 36 276  

Zobowiąz. finans. wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy (instrumenty pochodne)   

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg 
zamortyzowanego kosztu 

3 506 54 138 

 

Aktywa i zobowi ązania finansowe 
31.12.2011 

Stopie ń (warto ść narażenia na ryzyko) 

Waluty 
Stopy procentowej 

EUR 

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  70  

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży   

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności  * 

Pożyczki i należności 5 846  

Zobowiąz. finans. wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy (instrumenty pochodne)  48 857 

Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg 
zamortyzowanego kosztu 

3 622  

* aktywa oprocentowane stałą stopą procentową, 
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Ryzyko stopy procentowej – wra żliwo ść na zmiany 
 

Spółki Grupy Kapitałowej wykorzystują zobowiązania odsetkowe o stałej (w przypadku 
wybranych pożyczek, obligacji i kredytu w rachunku bieżącym Banku Pekao S.A.) oraz 
zmiennej stopie procentowej (w przypadku wybranych pożyczek, kredytów, umów 
faktoringowych oraz leasingowych). W związku z powyższym Grupa narażona jest na ryzyko 
stopy procentowej – szacunek ryzyka przedstawiono na bazie wzrostu/spadku stopy 
procentowej odsetek o 1%.   
 

 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto 

Wpływ na kapitał 
własny 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto  

Wpływ na kapitał 
własny 

 + 1%/- 1%*  + 1%/- 1%* 

Rok zako ńczony 31 grudnia 2012  Rok zako ńczony 31 grudnia 2011  

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  

    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży     

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności     

Należności      

Zobowiązania finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy     

Pozostałe zobowiązania finansowe 
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 

+/- 584 +/- 584 +/-383 +/-383 

Szacowany wpływ związany ze sprzedażą i 
zakupem  

    

Ryzyko walutowe 

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji. Ryzyko takie 
powstaje w wyniku dokonywania sprzedaży lub zakupów w walutach innych niż jej waluta 
wyceny. Transakcje walutowe związane są głównie ze sprzedażą i zakupem towarów przez 
Spółki Syntom S.A., Tesla Recycling Sp. z o.o. oraz Tesla Metal Sp. z o.o., jak również  
posiadaniem umów leasingowych denominowanych w walutach obcych. Zarówno sprzedaż, 
jak i zakupy dokonywane poza granicą kraju stanowią istotny procent w całości obrotów 
Grupy. Sprzedaż zagraniczna stanowiła w 2011 roku 125%, natomiast w 2010 roku 28% 
sprzedaży ogółem.   
 
Przyjęte założenia: 
- kurs średni EUR/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2012 r. – 4,0882 
- kurs średni USD/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2012 r. – 3,0996 
- kurs średni EUR/PLN przyjęty do przeliczenia pozycji na dzień 31.12.2011 r. – 4,4168 
 
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość wyniku finansowego brutto oraz kapitału własnego 
Grupy z tytułu wahania kursów walutowych (Euro/USD) przy założeniu niezmienności 
innych czynników.  

 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto 

Wpływ na kapitał 
własny 

Wpływ na wynik 
finansowy brutto  

Wpływ na kapitał 
własny 

EUR + 10%/- 10%* EUR + 10%/- 10%* 

Rok zako ńczony 31 grudnia 2012  Rok zako ńczony 31 grudnia 2011  

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  

+/- 1 601* +/- 1 601* +/-322* +/-322* 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży     

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności     

Należności  +/- 3 532 +/- 3 532 +/-585 +/-585 
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Zobowiązania finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy     

Pozostałe zobowiązania finansowe 
wyceniane wg zamortyzowanego kosztu +/- 351 +/- 351 +/-362 +/-362 

Szacowany wpływ związany ze sprzedażą i 
zakupem      

* wzrost /spadek wartości wewnętrznej instrumentów pochodnych typu forward 

Ryzyko kredytowe 

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Elemental Holding wykorzystują m.in. 
finansowanie pochodzące z kredytów bankowych, pożyczek oraz obligacji. Nie można 
wykluczyć, iż  w przyszłości różne niedające się przewidzieć zdarzenia spowodują trudności 
w wywiązywaniu się ze zobowiązań względem instytucji kredytowych. Ponadto ze względu na 
zmienność oprocentowania wskazanych zobowiązań krótko- i długoterminowych spółki 
narażone są na ryzyko związane ze zmianami stóp procentowych. W celu minimalizacji tego 
rodzaju ryzyka prowadzone jest długoterminowe planowanie, a każdą inwestycję poprzedza 
dogłębna analiza finansowa. 
  
Grupa zawiera transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności kredytowej. 
Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich, poddawani są procedurom 
wstępnej weryfikacji. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, 
narażenie Spółki na ryzyko nieściągalnych należności jest nieznaczne.  
 
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty ryzyko kredytowe Grupy  powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty 
przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości 
bilansowej aktywów. 
 
W Grupie zdaniem Zarządu nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego dotyczące 
należności. Grupa współpracuje ze znaczną ilością klientów. Udział wartości należności trzech 
największych sald należności w całości pozycji należności z tytułu dostaw i usług wynosi w 
2010 roku 48%, natomiast w 2011 roku 22%.  

Dotychczasowa współpraca z dostawcami wskazuje na niskie ryzyko związane z brakiem 
płatności.  
 
Przeterminowane nale żności handlowe 
 

Wyszczególnienie Razem 
Nie 

przeterminowa
ne 

Przeterminowanie w dniach 

< 60 dni 61 – 90 
dni 

91 –180 
dni 

181 – 
360 dni  >360 dni 

31.12.2012 

Należności z tytułu dostaw i usług  57 625 31 633 15 617 7 695 1 366 1 043 271 

Pozostałe należności  2 772 2 772 0 0 0 0 0 

Udzielone pożyczki  0 0 0 0 0 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  4 483 4 483 0 0 0 0 0 

Instrumenty pochodne  0 0 0 0 0 0 0 

Inne aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 0 

31.12.2011 

Należności z tytułu dostaw i usług  35 041 20 720 10 227 4 076 18 0 0 

Pozostałe należności  2 249 2 249 0 0 0 0 0 

Udzielone pożyczki         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  2 319 2 319 0 0 0 0 0 

Instrumenty pochodne         

Inne aktywa finansowe        
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Ryzyko związane z płynnością 
 
Grupa monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania 
płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji 
jak i aktywów finansowych (np. konta należności) oraz prognozowane przepływy pieniężne z 
działalności operacyjnej. Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością, a 
elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich 
jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego, kredyt kupiecki, obligacje, 
czy też pożyczki. Tabela poniżej przedstawia zobowiązania finansowe Grupy na dzień 31 
grudnia 2011 oraz na dzień 31 grudnia 2012 wg daty zapadalności na podstawie umownych 
niezdyskontowanych płatności. 

Wyszczególnienie  do roku  Od 1 do 5 lat Pow. 5 lat  

31 grudnia 2012 roku 59 302 11 026  

Kredyty, pożyczki oraz obligacje 34 884 8 240  

Zobowiązania z tytułu leasingu  1 885 2 545  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  14 192   

Faktoring  6 603   

Obligacje 1 703   

Zobowiązania z tyt. nabycia ŚT 35 241  

- od jednostek powiązanych    

Zamienne akcje uprzywilejowane    

31 grudnia 2011 roku 50 900 16 772 0 

Kredyty, pożyczki oraz obligacje 27 926 13 704   

Zobowiązania z tytułu leasingu  1 643 3 068   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  14 546     

Faktoring  6 784     

- od jednostek powiązanych 1 296 13 704   

Zamienne akcje uprzywilejowane    

 

7. ZASADY STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO 

Grupa Kapitałowa Elemental Holding S.A przykłada dużą wagę do zapewnienia wszystkim 
akcjonariuszom swobodnego dostępu do informacji o Spółce i poszanowania ich praw bez 
względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji. By dać wyraz transparentności 
prowadzonych działań oraz zapewnić swym inwestorom i akcjonariuszom dostęp do 
rzetelnych informacji, które w obliczu obecnej sytuacji na rynku finansowym są niezbędne 
do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych. 

Elemental Holding S.A  przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych Załączniku Nr 1 
do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. ‘Dobre praktyki 
spółek notowanych na NewConnect’ zmienionych Nr 293/2010 Zarządu Giełdy  Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu 
’Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect’. 

 Tabela 23 Raport Emitenta o stosowaniu dobrych praktyk w 2012 roku 

LP. ZASADA 
TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 
KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą  

i efektywną politykę informacyjną, zarówno  

TAK, 

z wyłączeniem 

Polityka informacyjna Emitenta opierała się na 

efektywnej komunikacji za pośrednictwem takich 
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z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak  

i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających 

szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do 

informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym 

stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 

komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać 

transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg 

obrad  

i upubliczniać go na stronie internetowej. 

transmisji obrad 

walnego 

zgromadzenia z 

wykorzystaniem 

sieci Internet, 

rejestrowania 

przebiegu obrad 

i upubliczniania 

go na stronie 

internetowej 

instrumentów jak strona internetowa z obszernym 

serwisem relacji inwestorskich, newsletter 

inwestorski, bezpośrednie spotkania z 

akcjonariuszami, inwestorami  

i przedstawicielami mediów ekonomicznych. 

Emitent kładzie szczególny nacisk na dostępność 

informacyjną w celu wsparcia decyzji inwestorskich, 

w tym prowadzi stronę internetową w języku 

angielskim. Decyzja o odstąpieniu od zasady w 

odniesieniu do transmisji obrad WZ i upubliczniania 

ich na stronie jest podyktowana brakiem 

przygotowania organizacyjnego oraz względami 

optymalizacji kosztów organizacji WZ. 

2. 

Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji  

i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

Emitent od początku funkcjonowania jako spółka 

publiczna z dużą starannością realizuje niniejszą 

zasadę. 

3.  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności 

(strona startowa), 

TAK 

Korporacyjna strona internetowa spółki znajduje się 

pod adresem www.elemental-holding.pl 

i zawiera wszystkie informacje wskazane  

w punkcie 3.  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej 

przychodów, 

TAK 

Opis działalności Emitenta znajdują się na stronie 

internetowej, w zakładce Elemental Holding-Opis  

działalności i Rynku. 

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z 

określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK 

Informacje te Emitent zawarł na stronie 

internetowej, w zakładce –Elemental Holding-Opis 

działalności Rynku. 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK 

Życiorysy zawodowe członków Zarządu znajdują się 

na stronie internetowej, w zakładce Elemental 

Holding -Zarząd 

 

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach 

członka rady nadzorczej z akcjonariuszem 

dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 

5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

spółki, 

TAK 
Niniejsza informacja opublikowana jest na stronie 

internetowej, w zakładce Relacje Inwestorskie. 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

Dokumenty korporacyjne w postaci Statutu i 

Regulaminów Spółki znajdują się na  stronie  

internetowej, w zakładce  Relacje Inwestorskie -

dokumenty korporacyjne. 

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK 
Opis planów strategicznych Emitenta na 2012 rok 

znajduje się na stronie internetowej Emitenta. 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz  

z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy 

emitent takie publikuje), 

TAK 

Prognozy finansowe wraz z założeniami do tych 

prognoz znajdują się na stronie internetowej 

Emitenta, Aktualności. 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w 

wolnym obrocie, 

TAK 

Niniejsze informacje zamieszczone są  

w zakładce Akcje na stronie internetowej Emitenta, 

w zakładce Elemental Holding. 

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest 

odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz 
TAK 

Dane kontaktowe znajdują się  na stronie 

internetowej Emitenta, w zakładce Kontakt. 
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kontakty z mediami, 

3.11. Skreślony   

 

3.12. opublikowane raporty bieżące  

i okresowe, 
TAK 

Pełen wykaz komunikatów bieżących  

i raportów okresowych znajduje się  

na stronie internetowej Emitenta, w zakładce 

Relacje Inwestorskie, , w której są one 

posegregowane zgodnie z datami publikacji w 

systemie EBI. Raporty zamieszczane są na stronie 

Emitenta niezwłocznie po publikacji w systemie EBI.  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji 

finansowych raportów okresowych, dat walnych 

zgromadzeń, a także spotkań  

z inwestorami i analitykami oraz konferencji 

prasowych, 

TAK 

Niniejszy harmonogram planowanych wydarzeń 

korporacyjnych znajduje się  

w odrębnej zakładce Kalendarium. 

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, 

takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń 

skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po 

stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów 

oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje 

te powinny być zamieszczane  

w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów 

decyzji inwestycyjnych, 

TAK 
Wskazane informacje są publikowane na stronie 

internetowej, m.in. w zakładce Relacje Inwestorskie 

3.15. Skreślony.   

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed  

i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz  

z odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE 

Pytania akcjonariuszy wraz z udzielonymi 

odpowiedziami są publikowane na podstronie 

poświęconej danemu Walnemu Zgromadzeniu. 

3.17. informację na temat powodów odwołania 

walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku 

obrad wraz  

z uzasadnieniem, 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w 

Spółce w raportowanym okresie. W przypadku 

wystąpienia niniejszego zdarzenia informacja 

zostanie opublikowana na podstronie poświęconej 

danemu Walnemu Zgromadzeniu. 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w 

Spółce w raportowanym okresie. W przypadku 

wystąpienia niniejszego zdarzenia informacja 

zostanie opublikowana na podstronie poświęconej 

danemu Walnemu Zgromadzeniu. 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka 

podpisała umowę o świadczenie usług 

Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, 

adresu strony internetowej, numerów telefonicznych 

oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

TAK 

Pełne informacje na temat podmiotu znajdują się na 

stronie internetowej emitenta,  zakładce Relacje 

Inwestorskie. 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni 

funkcję animatora akcji emitenta, 
TAK 

Pełna informacja na temat Animatora Akcji Emitenta 

znajduje się  na stronie internetowej Emitenta, w 

zakładce  Relacje Inwestorskie. 
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3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) 

spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
NIE DOTYCZY 

Emitent opublikował dokumenty informacyjne na 

stronie internetowej w zakładce  Akcje na 

właściwych podstronach. 

3.22. Skreślony.   

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny 

być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp do tych informacji. Emitent powinien 

dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na 

stronie internetowej. W przypadku pojawienia się 

nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 

zmiany informacji umieszczanych na stronie 

internetowej, aktualizacja powinna zostać 

przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK 

Strona korporacyjna Emitenta została opracowana 

we współpracy  

z wyspecjalizowaną agencją zewnętrzną oraz w 

oparciu o światowe standardy  

i w zgodzie z zasadami ergonomii, aby umożliwiać jej 

użytkownikom intuicyjną nawigację w poszukiwaniu 

informacji. Aktualizacja strony odbywa się na 

bieżąco, bez zbędnej zwłoki. 

4. 

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, 

według wyboru emitenta,  

w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i 

okresowe powinny być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym samym języku, w 

którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta. 

TAK 
Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową 

w języku polskim. 

5.  Skreślony. TAK . 

6. 

Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 

obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 

wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z 

Autoryzowanym Doradcą. 

TAK 
Emitent utrzymuje bieżący kontakt z 

przedstawicielem Autoryzowanego Doradcy. 

7. 

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w 

ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla 

wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 

obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym 

fakcie Autoryzowanego Doradcę. 

TAK Jak wyżej. 

8. 

Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy 

dostęp do wszelkich dokumentów  

i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy. 

TAK Jak wyżej. 

9. 

Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości 

wynagrodzeń wszystkich członków zarządu  

i rady nadzorczej, 

TAK 

Emitent przekazał niniejszą informację  

w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu 

finansowym za 2011 rok. 

9.2. informację na temat wynagrodzenia 

Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 

emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 

każdym zakresie. 

NIE Emitent nie  publikuje takich informacji. 

10. 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni 

uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w 

składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 

TAK 

W obradach każdego Walnego Zgromadzenia Spółki 

uczestniczą wybrani przedstawiciele Zarządu i Rady 

Nadzorczej. 
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odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. 

11. 

Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować 

publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 

analitykami  

i mediami. 

TAK 

Emitent organizuje spotkania z inwestorami i 

Akcjonariuszami. 

12. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji 

z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną 

albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do 

tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem 

ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym 

podjęcie decyzji inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

. 

13. 

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego 

pomiędzy decyzjami powodującymi określone 

zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane 

są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń 

korporacyjnych. 

TAK 

Walne Zgromadzenie Spółki każdorazowo 

podejmuje uchwały w poszanowaniu praw  

i potrzeb informacyjnych Akcjonariuszy, zapewniając 

zachowanie niezbędnych odstępów czasowych. 

13a. 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę 

kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu 

głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie 

określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, 

zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do 

których jest zobowiązany w związku z organizacją i 

przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta 

ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia 

przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie 

art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych. 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w 

2012 roku.  W przypadku wystąpienia niniejszego 

zdarzenia zasada będzie respektowana. 

14. 

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas 

przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a 

w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. 

Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami 

wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w 

2011 roku.  W przypadku wystąpienia niniejszego 

zdarzenia zasada będzie respektowana. 

15. 

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie 

warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed 

dniem ustalenia prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w 

2012 roku. W przypadku wystąpienia niniejszego 

zdarzenia zasada będzie respektowana. 

16. 

Emitent publikuje raporty kwartalne  w terminie  45 

dni od zakończenia miesiąca. Raport kwartalny  

powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji  

i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w 
ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 

skutki dla kondycji finansowej oraz wyników 
finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 

przez emitenta w trybie raportu bieżącego w 

okresie objętym raportem, 

•  informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 

taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 
okresie objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 

TAK W odniesieniu do 3 kwartałów 2012 roku 
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8. PROGNOZOWANY ROZWÓJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2013 ROKU 

Rok 2013 będzie dla Zarządu Elemental Holding S.A. stanowił kontynuacje procesów 
rozpoczętych w 2012 roku mających na celu zbudowanie największej w Polsce Grupy 
Kapitałowej, funkcjonującej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz 
recyklingu 

W czwartym kwartale 2012 r. oraz na początku 2013 roku spółka Elemental Holding 
zakończyła z sukcesem proces pozyskiwania środków finansowych drogą podwyższenia 
kapitału zakładowego, co umożliwiło przygotowanie i częściowe zabezpieczenie środków 
finansowych pod planowane przejęcie spółki Terra Recycling S.A. Finalizacja transakcji 
nabycia akcji Terra Recykling w pierwszym półroczu roku 2013 będzie kluczowym zadaniem, 
jakie stawia sobie zarząd Elemental Holding. 

W przypadku realizacji akwizycji, w sposób znaczący zmieni się kształt holdingu. 

W 2013 prace Zarządu nadal będą skupiały się również na dalszym poszerzaniu skali 
działalności spółki Tesla Recycling, która, obok Syntom S.A., stała się jednym z największych 
graczy na rynku metali nieżelaznych. Osiągnięcie takiej pozycji było efektem otwierania 
nowych oddziałów oraz realizacji związanych z tym inwestycji , w szczególności w zakresie 
nowej bazy maszynowo-transportowej. Tesla Recycling rozpoczęła też proces inwestycyjny 
związany z rozbudową oraz dodaniem nowych modułów do instalacji recyklingowej. 
Inwestycja ta zakończy się w drugim kwartale 2013 i od tego momentu będzie można 
oczekiwać jej pierwszych wymiernych efektów ekonomicznych i operacyjnych.  

 

 

mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, 

które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w szczególności 

daty publikacji raportów okresowych, planowanych 
walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań 
z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 

termin publikacji raportu analitycznego. 

16a. 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu 

(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 

opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania 

raportów bieżących na rynku NewConnect, informację 

wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

NIE DOTYCZY 

(zdarzenie nie 

wystąpiło) 

Niniejsze zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w 

2012 roku.  W przypadku wystąpienia niniejszego 

zdarzenia zasada będzie respektowana. 

17. Skreślony.   


