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Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o Załącznik Nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, przekazuje niniejszym do 

publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2013 roku. 
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1. Podstawowe informacje o Spółce 

Dane Emitenta 

Firma:  Nemex S.A. 

Kraj:  Polska 

Siedziba:  Warszawa 

Adres:  00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51 

Telefon:  +48 22 266 04 47 

Poczta e-mail:  biuro@nemex.pl 

Strona www:  www.nemex.pl 

Numer KRS:  0000367556 

Oznaczenie Sądu:  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS 

REGON:  140845016 

NIP:  952-20-11-467 

 

Zarząd 

Dariusz Milecki – Prezes Zarządu 

 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.485.250,00 zł i dzieli się na: 

 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 
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 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, 

 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) 

każda akcja, 

 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł 

(dziesięć groszy) każda akcja, 

 7.222.500 (siedem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset) akcji serii G o 

wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Zarząd jednocześnie pragnie zauważyć, że akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu z dnia 24 lipca 2013 r. podjęli uchwały o podniesieniu kapitału zakładowego 

łącznie o 97.778.010,00 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset siedemdziesiąt 

osiem tysięcy dziesięć złotych). Pod koniec lipca rozpoczęła się subskrypcja prywatna akcji 

serii H, jednak do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego nie została zakończona.     

Skład akcjonariatu 

Akcjonariat spółki Nemex S.A. uwzględniający akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień sporządzenia raportu kwartalnego, tj. 14 sierpnia 

2013 roku, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu przedstawia się następująco: 

 Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba 
głosów 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

WZA (%) 

1 LED Holding S.A. 56.222.500 66,26 56.222.500 66,26 

2 
Stalko Przybysz 
i Wspólnicy Sp. j. 

10.000.000 11,79 10.000.000 11,79 

3 Pozostali 18.630.000 21,95 18.630.000 21,95 

 Łącznie 84 852 500 100 84 852 500 100 

Źródło: Emitent 
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Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta na 

ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

W skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem 

kwartalnym wchodzi jedynie spółka Gdańsk Terminal LPG S.A.  

Emitent w dniu 19 czerwca 2013 r. nabył  677 184 (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 

sto osiemdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 80% 

kapitału zakładowego spółki Gdańsk Terminal LPG S.A. i uprawniają do wykonywania 80% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka Gdańsk Terminal LPG S.A. nie 

prowadzi obecnie działalności operacyjnej, w związku z tym jej wyniki finansowe nie 

wpływają na sytuację finansową i majątkową Emitenta. W związku z tym Zarząd Emitenta, 

zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości, podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji 

danych finansowych jednostki zależnej.  

Drugim udziałowcem spółki Gdańsk Terminal LPG S.A. jest spółka Polski Gaz S.A., z którą 

Emitent nawiązał długoterminową współpracę w celu wspólnego budowania rynku zbytu na 

nowe produkty. W chwili obecnej nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu 

wznowienia działalności przez spółkę zależną Emitenta, ale w momencie wypracowania 

przez tę spółkę istotnych dla Emitenta wyników finansowych Zarząd zobowiązuje się do 

objęcia ich konsolidacją.  

Ponadto Zarząd Emitenta pragnie przypomnieć, iż w II kwartale 2013 roku doszło do 

sprzedaży udziałów w spółce Intersell Sp. z o.o. W ocenie Zarządu pozwoliło to na 

skierowanie wszelkich dostępnych zasobów na działalność związaną z generowaniem 

oszczędności dla klientów m.in. poprzez stosowanie technologii oświetleniowej LED,  

a także współpracę z podmiotami na rynku energii. 

Dodatkowo po zakończeniu okresu objętego niniejszym raportem, zgodnie z raportem 

bieżącym nr 48/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 roku, grupa kapitałowa Emitenta powiększyła się 

o spółkę Alder Germany GmbH. Emitent nabył 19.002 udziały o wartości nominalnej 1 euro 

każdy, które stanowią 76% kapitału zakładowego spółki Alder Germany GmbH uprawniające 

do wykonywania 76% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Spółka jest właścicielem wysoce 
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specjalistycznego know-how w zakresie produkcji lamp w technologii LED wykorzystywanych przez 

Spółkę. Dokładniejsze informacje na ten temat zostały przedstawione we wspomnianym wyżej 

raporcie bieżącym. 

2. Wybrane dane finansowe 
 

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz 

bilansu Emitenta na koniec II kwartału 2013 roku. 

Tabela 1. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat 

 
II kwartał II kwartał Narastająco Narastająco 

2013 2012 
01.01. – 

30.06.2013 
01.01. – 

30.06.2012 

Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane z 

nimi 
10 720,89 614 217,38  10 720,89 1 263 178,87  

- w tym towary 0,00 140 465,36  0,00 442 017,59  

Zysk/strata na 
sprzedaży 

-651 005,34 -216 411,76  -839 391,22 -512 410,33 

Zysk/strata na 
działalności 
operacyjnej 

-651 004,69 -216 512,51  -840 333,36 -512 660,23  

Zysk/strata na 
działalności 

gospodarczej 
-1 605 813,69 -217 044,71  -1 795 826,39 -513 313,48  

Zysk/strata brutto -1 605 813,69 -217 044,71  -1 795 826,39 -513 313,48  

Zysk/strata netto -1 605 813,69 -217 044,71  -1 795 826,39 -513 313,48  

Amortyzacja 0,00 2 785,78  1 612,15 4 572,55  

Źródło: Emitent 
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Tabela 2. Wybrane pozycje z Bilansu 

 Stan na 30.06.2013 Stan na 30.06.2012 

Aktywa trwałe 5 391 095,34 11 469,40 

Rzeczowe aktywa trwałe 22 298,64 6 551,37  

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 1 378 116,09 1 287 196,04  

Środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

209 690,96 915 035,74 

Należności 
krótkoterminowe 

1 168 425,13 343 286,26  

Kapitał własny 6 172 429,53 871 617,06  

Zobowiązania 
długoterminowe 

0,00 0,00 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

594 291,90 427 048,38  

Źródło: Emitent 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
 

Drugi kwartał 2013 roku był dla spółki Nemex S.A. okresem istotnym przede wszystkim ze 

względu na fakt, że Emitent osiągnął pierwsze przychody z podpisanych umów w zakresie 

wymiany oświetlenia w kilku gminach. Łączna wysokość przychodów wyniosła 10 720,89 

złotych, co wynika bezpośrednio z zakresu podpisywanych na obecnym etapie umów. 

Aktualnie, ze względu na obowiązujące przepisy prawne dotyczące zamówień publicznych, 

Emitent może podpisywać z gminami jedynie umowy pilotażowe obejmujące od kilku do 

kilkunastu lamp. W przypadku wielu gmin stanowi to jedynie niewielki ułamek ogólnej ilości 

istniejących lamp, dlatego potencjalne korzyści z dalszego rozwoju obecnej działalności 

Zarząd ocenia na znaczące. 
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Ponadto Zarząd pragnie wyjaśnić, że opłata pobierana od poszczególnych gmin za 

pojedynczą lampę jest niewielką kwotą, co przy ograniczonych rozmiarach umów 

pilotażowych prowadzi do osiągania przez Spółkę na tym etapie relatywnie niewielkich 

przychodów. Jednak są to umowy wieloletnie, dzięki czemu Spółka ma zapewnione 

uzyskiwanie tych przychodów przez okres 25 lat. W sytuacji, gdy zorganizowane zostaną 

przetargi na pełne ilości lamp w poszczególnych gminach, automatycznie wyraźnemu 

zwiększeniu ulegnie skala osiąganych przez Emitenta przychodów. 

Zarząd zwraca również uwagę na zmiany w poziomie aktywów trwałych oraz aktywów 

obrotowych. W raporcie za I kwartał 2013 roku Spółka błędnie ujęła lampy nabyte przez 

Nemex S.A. jako aktywa obrotowe. Ze względu na fakt, iż w modelu biznesowym Emitenta 

lampy są dzierżawione gminom, a nie sprzedawane, powinny one zostać ujęte jako majątek 

trwały Spółki, co właśnie zostało uwzględnione i jest widoczne w przedstawionych powyżej 

danych. 

Wygenerowana strata netto w wysokości ponad 1 795 000 złotych wynika głównie ze 

sprzedaży udziałów w spółce zależnej Intersell Sp. z o.o. Ponadto Emitent zanotował w II 

kwartale znaczący wzrost kosztów podatkowych w stosunku do poprzednich kwartałów. 

Jednocześnie w porównaniu do poprzedniego kwartału zwiększeniu uległy także koszty 

związane z wynagrodzeniami oraz pozostałe koszty rodzajowe. 

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji 

publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy 
 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok. 

5. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie 

objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 
 

W okresie drugiego kwartału 2013 roku Emitent przede wszystkim kontynuował działania związane  

z rozwojem podstawowej działalności w zakresie oferowania jednostkom samorządu terytorialnego 
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usług oszczędności energetycznych. Ponadto Spółka zaczęła w niewielkim zakresie oferować te same 

usługi pierwszym podmiotom prywatnym. W związku z tym Nemex S.A. podpisała w minionym 

kwartale umowy z blisko 25 agentami, którzy współpracują z Emitentem reprezentując go  

w rozmowach z gminami oraz potencjalnymi klientami prywatnymi. Dodatkowo Zarząd powołał 

prokurenta samoistnego w osobie pana Dariusza Kolasińskiego, który swoim doświadczeniem oraz 

kontaktami wspiera rozwój działalności Nemex S.A. 

Ponadto Zarząd podpisał umowę o współpracy ze spółką Europejskie Centrum Energii Słonecznej 

Spółka z o.o. w Błażowej w organizacji. Zgodnie z tą umową zadaniem partnera będzie promowanie 

wśród licznej grupy osób prawnych na terenie Polski, z którymi partner ma kontakt, możliwości 

wymiany lamp w modelu ESCO przy współpracy z Emitentem. W ocenie Zarządu może to 

doprowadzić do wzrostu sprzedaży usług oferowanych przez Nemex S.A. 

W minionym kwartale Zarząd podjął także uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach 

kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G. Wszystkie akcje zostały objęte przez głównego 

akcjonariusza, czyli spółkę LED Holding S.A. za wkłady pieniężne. Dzięki przeprowadzeniu tej 

subskrypcji Emitent pozyskał środki finansowe na bieżącą działalność i obsługę zwiększonych 

kosztów. 

Jednocześnie w czerwcu Zarząd Spółki opublikował ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy na 24 lipca 2013 roku. Zgodnie z przedstawionym porządkiem obrad 

kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę blisko 97 milionów złotych. Zgodnie z planami Nemex 

S.A. pozwoli to na pozyskanie aktywów, które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój Spółki oraz 

prowadzonej przez nią działalności. Do dnia opublikowania niniejszego raportu rozpoczęła się 

subskrypcja prywatna akcji serii H.  

Ponadto w wyniku okresowej weryfikacji przeprowadzonej przez Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. pod koniec czerwca 2013 roku akcje spółki Nemex S.A. zostały 

usunięte z segmentu SHLR. Dzięki temu od początku lipca 2013 roku akcje Emitenta notowane są 

ponownie w systemie notowań ciągłych. 
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6. Oświadczenie Zarządu 
 

Zarząd NEMEX S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje 

finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 

Emitenta oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz 

sytuacji Emitenta oraz jego osiągnięć i rozwoju. 


