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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Informacje podstawowe 

NAZWA NANOTEL S.A. 

FORMA PRAWNA SPÓŁKA AKCYJNA 

ADRES ul. Mydlana 3, 51-502 Wrocław 

TELEFON +48 (71) 792 80 55 

FAX +48 (71) 792 80 56 

E-MAIL biuro@nanotel.pl 

STRONA INTERNETOWA www.nanotel.pl, www.nanoterm.pl 

NIP 895-18-35-375 

REGON 020079664 

KRS 0000357239 

 

1.2. Przedmiot działalności Spółki 

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest budownictwo telekomunikacyjne. W zakresie oferty 

Spółka kompleksowo realizuje inwestycje telekomunikacyjne, począwszy od projektowania, poprzez 

budowę kanalizacji teletechnicznej i rurociągów kablowych, po budowę sieci miedzianych i optycznych 

wraz z montażem i uruchomieniem. W ramach działalności Spółka wykonuje także instalacje 

telekomunikacyjne, remonty i modernizacje istniejących sieci kablowych. Spółka Nanotel S.A. 

wyspecjalizowała się również w obszarze systemów pomp ciepła, w ramach którego zajmuje się przede 

wszystkim projektowaniem oraz doborem pomp ciepła, ich montażem oraz serwisem pod marką handlową 

Nanoterm. 

 

1.3. Organy Spółki 

1.3.1. Zarządu Spółki Nanotel S.A. na dzień 30.06.2013 r.  

Prezes Zarządu - Daniel Wojnarowicz 

1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki Nanotel S.A. na dzień 30.06.2013 r. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Zawadzki 

Członek Rady Nadzorczej - Krystian Krygiel 

Członek Rady Nadzorczej - Sławomir Laskowski 

Członek Rady Nadzorczej - Igor Prociuk 

Członek Rady Nadzorczej - Renata Wojnarowicz 
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2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE 

2.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu 

Poniższa tabela przedstawia wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 30 czerwca 

2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego. Zawarte w tabeli dane 

dotyczące 2013 roku są nieaudytowane. 

Wybrane dane finansowe (w PLN) 30.06.2013  30.06.2012  

Rzeczowe aktywa trwałe 2 903 181,45 1 358 211,14 

Aktywa obrotowe 4 437 044,33 1 867 079,11 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2 012 656,17 716 263,15 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 41 185,63 114 379,06 

Zobowiązania długoterminowe 1 989 840,82 529 208,93 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 895 447,07 1 532 300,49 

Kapitał własny 1 556 347,20 1 406 390,59 

 

2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Poniższa tabela przedstawia wybrane, jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za 

II kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego. Zawarte w tabeli 

dane dotyczące 2013 roku są nieaudytowane. 

Wybrane dane finansowe (w PLN) Q2 2013 Q2 2012 Q1 – Q2 2013 Q1 – Q2 2012 

Amortyzacja 165 108,94 56 362,48 335 188,35 113 248,21 

Przychody netto ze sprzedaży* 623 214,03 679 274,31 1 216 264,63 1 024 402,96 

Zysk/Strata na sprzedaży -51 170,70 175 650,06 -318 295,60 - 8 044,34 

Zysk/Strata na działalności operacyjnej -48 378,78 175 150,07 -313 352,18 - 9 107,07 

Zysk/Strata brutto - 113 365,04 132 214,62 -483 426,58 - 75 243,43 

Zysk/Strata netto - 113 365,04 132 214,62 -483 426,58 - 75 243,43 

* Przychody netto ze sprzedaży liczone jako suma przychodów netto ze sprzedaży produktów oraz przychodów netto ze sprzedaży towarów  
i materiałów. 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

FINANSOWE W II KWARTALE 2013 ROKU 

W II kwartale br. największy wpływ na wygenerowane wyniki finansowe miała realizacja dużych kontraktów 

zawartych przez Spółkę z kontrahentem Tk Telekom Sp. z o.o.  

W analizowanym okresie na skutek prowadzonych robót w ramach w/w projektów, zarówno stan zapasów, 

które w głównej mierze kształtowały aktywa obrotowe, jak i zobowiązań krótkoterminowych wzrósł ponad 

dwukrotnie w stosunku do stanu zapasów i zobowiązań krótkoterminowych w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Istotnie wzrosły również zobowiązania długoterminowe na co wpływ miała emisja obligacji oraz zawarte umowy 

leasingowe. Przychody netto ze sprzedaży, jakie NANOTEL S.A. osiągnęła w minionym kwartale, kształtowały się na 

poziomie 623 214,03, tj. na poziomie zbliżonym do wartości osiągniętej w II kwartale 2012 roku. Ze względu jednak 

na duży zakres wykonywanych prac realizowanych w oparciu o nowe kontrakty, których sprzedaż nastąpi w III oraz IV 

kwartale 2013 roku, wynik finansowy Spółki, wygenerowany na koniec II kwartału br., był ujemny i kształtował się na 

poziomie (-) 113 365,04 zł. 

Utrzymujący się od I kwartału br. wysoki, w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, poziom amortyzacji 

jest wynikiem rozbudowy parku maszynowego, o czym Emitent informował w poprzednim raporcie kwartalnym.  

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W 

OKRESIE OD 1.04.2013 R. DO 30.06.2013 R. 

W dniu 8 kwietnia 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. W trakcie Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Emitenta w trybie art. 401 § 5 k.s.h. zgłosił do przyjętego porządku obrad nowy 

projekt uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. Według wcześniej zgłoszonego projektu uchwały 

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, zysk netto Spółki Nanotel S.A. w kwocie 558 139,76 zł miał zostać 

przelany na kapitał zapasowy Spółki. Natomiast zgodnie ze zgłoszonym w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia nowym projektem uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, zysk miałby zostać 

przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 82 067,01 zł, a w pozostałej części tj. 476 072,75 zł na 

kapitał zapasowy Spółki. Po rozpatrzeniu propozycji uchwały i poddaniu jej pod głosowanie, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie przyjęło nowy, zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały. Tym samym projekt uchwały w sprawie 

podziału zysku za rok obrotowy 2012, w pierwotnym brzmieniu podanym uprzednio do wiadomości publicznej został 

odrzucony. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nanotel S.A. podjęło także uchwały w sprawie powołania 

dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną 3-letnią kadencję. Na mocy podjętych uchwał 

powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 

 Janusza Zawadzkiego - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 Krystiana Krygiela - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 Igora Prociuka - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 Sławomira Laskowskiego - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 

 Renatę Wojnarowicz - na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 
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W dniu 9 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym podjęto uchwałę o powołaniu na 

kolejną kadencję do składu Zarządu Pana Daniela Wojnarowicza powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. 

Zmiany w Statucie Spółki, uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 8 kwietnia 2013 

roku zostały zarejestrowane przez Sąd - w dniu 19 kwietnia Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego 

dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o ich rejestracji. 

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości zmienione postanowienia Statutu oraz 

tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane przez Sąd zmiany. Zmiany dokonane w Statucie wraz z 

tekstem jednolitym Statutu zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 24/2013 w dniu 19 kwietnia 2013 roku. 

W nawiązaniu do raportu miesięcznego za marzec 2013 roku oraz faktu przyjęcia do grona członków Klubu 

Business Centre Club (BCC), Spółka Nanotel S.A. w kwietniu formalnie uzyskała prawo do posługiwania się tytułem 

„Członka Business Centre Club” w kontaktach krajowych oraz międzynarodowych. Członkostwo w BCC ma przyczynić 

się do nawiązania przez Spółkę kontaktów krajowych i zagranicznych, a także pozwolić na wymianę doświadczeń i 

integrację z pozostałymi członkami Klubu.  

W okresie objętym niniejszym raportem, w związku z osiągnięciem minimalnego progu emisji, doszła do skutku 

oferta prywatna obligacji serii A, emitowanych na podstawie uchwały Nr 2/2013 Zarządu Spółki Nanotel S.A. z dnia 

12 marca 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A, o czym Zarząd Spółki poinformował w dniu 18 

kwietnia raportem bieżącym nr 23/2013. Rozpoczęcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 marca br., a zakończenie w 

dniu 17 kwietnia br. W dniu 19 kwietnia Spółka opublikowała raport bieżący dotyczący zakończenia subskrypcji 

obligacji. Subskrypcją objętych było do 40.000 (czterdziestu tysięcy) o wartości nominalnej równej 100 zł (sto złotych) 

każda. Przydział obligacji nastąpił w dniu 17 kwietnia 2013 roku. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej 

zostało przydzielonych i objętych łącznie 10 000 (dziesięć tysięcy) Obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości  

1 000 000 zł (jeden milion złotych), nie dokonywano redukcji liczby przydzielonych obligacji. Zapisy na obligacje 

zostały złożone przez 33 (trzydziestu trzech) inwestorów, z czego 30 (trzydziestu) to osoby fizyczne, natomiast 3 

(trzech) to osoby prawne. Obligacje serii A nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna 

umowa o subemisję. Łączne koszty emisji Obligacji serii A wyniosły 16.000,00 zł netto, w tym koszty przygotowania i 

przeprowadzenia oferty wyniosły 16.000,00 zł. Koszty te zostały ujęte w rozliczeniach międzyokresowych i będą 

rozliczane w czasie do momentu wykupu obligacji. Zarząd Nanotel S.A. po zakończeniu subskrypcji przystąpił do 

podjęcia niezbędne czynności w kierunku dematerializacji wyemitowanych Obligacji serii A oraz wprowadzenia ich do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 

W dniu 21 maj br., w związku z przeprowadzoną przez Spółkę Nanotel S.A. emisją zabezpieczonych obligacji na 

okaziciela serii A, Spółka otrzymała zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych o 

ustanowieniu hipoteki łącznej w kwocie 567 000 zł, celem zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy z obligacji zwykłych 

na okaziciela serii A, na nieruchomości zabudowanej położonej na Starym Waliszkowie, dla której Sąd Rejonowy w 

Kłodzku prowadzi księgi wieczyste o nr: SW1K/00015011/7, SW1K/00082445/8, SW1K/00054754/2, 

SW1K/00017627/2. Jednakże, ze względu na fakt, iż Sąd Rejonowy w Kłodzku błędnie wpisał jako administratora 
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hipoteki pana Daniela Wojnarowicza, zamiast administratora wskazanego we wniosku wieczysto księgowym, tj. 

Andrzeja Włodarczyka, a także dokonał błędnie wpisu kwoty hipoteki jako 567 000 zł podczas, gdy we wniosku 

Spółka wskazała kwotę 578 000 zł, Spółka skierowała do Sąd Rejonowy w Kłodzku wniosek o sprostowanie opisanych 

wyżej błędów. W dniu 10 czerwca 2013 r. Emitent otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Oławie, V Wydział 

Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu hipoteki łącznej w kwocie 567 000 zł, celem zabezpieczenia roszczeń 

obligatariuszy z obligacji zwykłych na okaziciela serii A, na nieruchomości zabudowanej położonej w Jeszkowicach, 

dla której Sąd Rejonowy w Oławie prowadzi księgi wieczyste o nr: WR1O/00027610/8 i WR1O/00019986/5. 

Jako administrator hipoteki na ww. nieruchomościach wpisany został radca prawny Andrzej Włodarczyk.  

W związku z dokonaniem zabezpieczeń wierzytelności przysługujących obligatariuszom na nieruchomościach Spółki 

rozpoczęte zostały działania zmierzające do rejestracji obligacji w KDPW oraz do złożenia wniosku o wprowadzenie 

obligacji na rynek Catalyst. 

W dniu 5 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się uroczysty finał XXIV edycji Medalu 

Europejskiego, na którym Zarząd Spółki Nanotel S.A. odebrał Medal Europejski za linię technologiczną źródła ciepła 

i chłodu, służącą do przetwarzania rozproszonej energii cieplnej skumulowanej w gruncie na potrzeby ogrzewania 

lub chłodzenia obiektów i wykorzystującą pompy ciepła. Medal Europejski jest niekomercyjnym, ogólnopolskim 

przedsięwzięciem organizowanym przez Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

(reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyróżnianie oraz 

promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, ale także pobudzenie 

zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, wielomilionowym 

rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców oraz pobudzenie zainteresowania konsumentów 

i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Medal ten przyznaje się wyrobom 

oraz usługom, które odpowiadają standardom europejskim, a nominowana usługa bądź wyrób musi spełniać 

wymagane prawem normy, posiadać odpowiednie licencje czy patenty. 

W analizowanym kwartale miał również miejsce proces oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w marcu br. 

przez NANOTEL S.A. do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, w ramach Działania 1.1. „Innowacje dla 

Przedsiębiorstw”, w celu ubiegania się o dotację na realizację projektu Spółki pt. „Dolne źródło ciepła oparte na 

wynalazku – nowy produkt oraz technologia produkcji w obszarze termodynamiki jako realizacji RSI WD”. W kwietniu 

br. Spółka otrzymała informację, że wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną. Następnie wniosek o 

dofinansowanie został przekazany do dalszej oceny w ramach pierwszego etapu oceny merytorycznej, która również 

zakończyła się pozytywną oceną projektu, tj. projekt spełnił wszystkie kryteria oceny merytorycznej zawarte w 

„Kryteriach wyboru operacji finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W związku z tym faktem, wniosek przekazany został wraz z kompletem 

dokumentów do drugiego etapu oceny merytorycznej w ramach Panelu Ekspertów. W dniu 24 czerwca Nanotel S.A. 

zaprezentował przed gronem ekspertów swój projekt. Ogłoszenie wyników ostatniego etapu oceny projektów 

wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie miało miejsce w lipcu.   
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5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ 

WYNIKÓW FINANSOWYCH  

Zarząd Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego podtrzymuje podane do publicznej wiadomości 

prognozy finansowe. W przypadku konieczności dokonania ewentualnej korekty prognoz Spółka opublikuje stosowny 

komunikat bieżący. 

6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z art. 4 ust. 16 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez grupę kapitałową rozumie się podmiot 

dominujący wraz z podmiotami od niego zależnymi. Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Emitent 

tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzi jednostka zależna zawiązana 23 lutego 2012 roku w Danii pod firmą 

NANOTEL DK ApS. Emitent objął 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki zależnej, którego wartość wynosi 

80.000 koron duńskich. 

7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Nie dotyczy Spółki Nanotel S.A. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości, dotyczącego zwolnienia z obowiązku 

konsolidacji w sytuacji, gdy dane finansowe jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w 

art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU 

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcjonariusz Seria Liczba akcji 

Udział  

w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów  

na WZ 

Udział  

w ogólnej liczbie 

głosów na WZ 

Daniel Wojnarowicz 
A 245.000 

30,00% 605.000 35,80% 
B 115.000 

Marta Świst 
A 245.000 

29,58% 600.000 35,50% 
B 110.000 

Pozostali B, C 485.000 40,42% 485.000 28,70% 

SUMA - 1.200.000 100,00% 1.690.000 100,00% 
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Rysunek 1 Udział w kapitale zakładowym na dzień 14sierpnia 2013 (w %) 

   

Źródło: Emitent 

 

 

Rysunek 2 Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 14 sierpnia 2013 roku (w %) 

   

Źródło: Emitent 
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