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Podstawowe informacje o Spółce 
 
Firma:  ZWG S.A.  
Siedziba :  59-721 Iwiny, Iwiny 30 

Telefon:  (+ 48) 75 73 23 677 

Faks:  (+ 48) 75 73 89 381 

Adres poczty elektronicznej:  zwgiwiny@zwg.com.pl 
Strona internetowa:  www.zwg.com.pl  
NIP:  612-178-99-23 

Regon:  020475302  

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 
we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS:  0000369656  
Zarząd:  Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu 

Edward Brzózko – Członek Zarządu 
  

 
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu 
rynkowym ZWG S.A., które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych ZWG S.A.: 
 
Raportem bieżącym nr 35/2013 Emitent przekazał do publicznej wiadomości 
informację dotyczącą zmiany zasad Programu Emisji Obligacji oraz emisji Obligacji 
serii A.  Emitent postanowił zmienić zasady Programu Emisji Obligacji w następujący 
sposób: 
 

a. Emitent w ramach Programu Emisji Obligacji wyemituje nie więcej niż 100.000 
sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda  

b. łączna wartość nominalna obligacji w ramach programu nie może przekroczyć 
100.000.000,00 zł. 

c. obligacje nie będą miały formy dokumentu.  
d. obligacje mogą być zabezpieczone w dowolnej formie jak również nie 

posiadać zabezpieczenia. 
e. obligacje nie będą miały charakteru Obligacji zamiennych na akcje.  
f. obligacje będą oferowane w drodze oferty prywatnej w rozumieniu art. 9 ust. 3 

ustawy o obligacjach tj. poprzez ofertę kierowaną do oznaczonych adresatów 
w liczbie nie większej niż 149 osób. 

 
Szczegółowe warunki emisji Obligacji, w tym cel danej emisji i oprocentowanie 
Obligacji zostaną określone przez Zarząd w Warunkach emisji Obligacji 
poszczególnych serii emitowanych przez Spółkę.  
Z związku z podjętą uchwałą w sprawie zmiany Programu Emisji Obligacji, Emitent 
podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii A, postanawiając : 
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a. wyemitować w ramach Programu Emisji Obligacji 10.000 (dziesięć tysięcy) 
zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą A, nie 
mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każda i 
łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł, oprocentowanych według stopy 
procentowej równej stawce WIBOR 3M dla trzymiesięcznych depozytów, 
powiększonej o marżę, o maksymalnym terminie wykupu do 36 miesięcy 
licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej 
Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji. 

b. zaoferować objęcie wszystkich emitowanych Obligacji - po cenie nominalnej w 
trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o Obligacjach 

 
W dniu 6 września 2013 r. objęta została emisja zabezpieczonych obligacji na 
okaziciela serii oznaczonej literą A, emitowanych przez Spółkę, nie mających formy 
dokumentu. Celem emisji jest nabycie akcji spółki z branży przemysłowej. Termin 
wykupu: 06.09.2016 r. 
 
W dniu 20 września 2013 r. Emitent nabył 830.800 akcji Spółki "BUMECH Spółka 
Akcyjna" z siedzibą w Katowicach (ul. Krakowska 191, 40-389 Katowice) za kwotę 
5.317.120,00 złotych, co stanowi 6,40 złotych za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 
9,99% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i 9,99% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu. Spółka "BUMECH Spółka Akcyjna" z siedzibą w Katowicach jest 
przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Nabycie 
przez Emitenta akcji Spółki stanowi realizację przyjętej strategii, zakładającej budowę 

silnej grupy kapitałowej obejmującej przedsiębiorstwa prowadzące działalność w 
branży usług górniczych. Spółka jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2013 roku ma 
wynieść według założeń analityków 1,9 proc. Zakłada się w czwartym kwartale 
utrzymanie przyspieszenia wzrostu wynikającego z  wyraźniejszego wzrostu popytu 
krajowego, a w szczególności spożycia indywidualnego. W 2014 roku koniunktura 
gospodarcza w Polsce będzie się nadal poprawiać. Według prognoz, tempo wzrostu 
PKB w przyszłym roku wyniesie 2,6 proc. Średni poziom inflacji w polskiej 
gospodarce wyniósł w trzecim kwartale 0,8 proc., a w czwartym wyniesie 1,3 proc.   
W całym 2013 roku inflacja wyniesie średnio 0,9 proc., a na koniec grudnia 1,8 proc. 
W 2014 roku prawdopodobny jest niewielki wzrost inflacji, której średni poziom 
wyniesie 1,6 proc.  
 
Zarząd Emitenta systematycznie monitoruje otoczenie, w tym sytuację w branży 
wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i jej pokrewnych, a także niezmiennie 
kontroluje ryzyko związane z działalnością firmy w celu ograniczenia ich 
niepożądanego wpływu. Jednocześnie ścisłej kontroli podlegają także koszty 
działalności. 
 
W ocenie Zarządu Emitenta, w miesiącu wrześniu 2013 r., w otoczeniu rynkowym 
Spółki nie wystąpiły tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne 
skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta. 
  



 
 

 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka 
opublikowała,  za pośrednictwem systemu EBI, następujące raporty: 
 

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 
1 35/2013 09.09.2013 Zmiany Programu emisji obligacji, emisji 

obligacji serii A oraz w sprawie przydziału 
obligacji serii A 

2 36/2013 16.09.2013 Raport miesięczny ZWG S.A. - sierpień 
2013 r.  

3 37/2013 23.09.2013 Nabycie aktywów o istotnej wartości  

 
 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) Spółka nie 
publikowała raportów za pośrednictwem systemu ESPI. 
 
Raporty bieżące Spółki publikowane są na bieżąco na stronie internetowej Spółki 
www.zwg.com.pl, a także m.in. na stronach internetowych: www.newconnect.pl.  oraz 
www.gpwinfostrefa.pl.  

 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby            
w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem:  
 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu wrześniu 2013 roku) nie realizowano 

żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji. 

 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 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: 
 
W ciągu najbliższego miesiąca Emitent przewiduje następujące zdarzenia istotne z 
punktu widzenia inwestora: 
 

 Raport za III kwartał 2013 - 14 listopada 2013 r. 

 Raport miesięczny za październik – do 14 listopada 2013 r. 
 
Aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty dostępne są na stronach internetowych 
Emitenta  na podstronie „Relacje Inwestorskie”. 
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Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie 
przewiduje, aby w okresie miesiąca października 2013 roku, miały miejsce 
wydarzenia korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. 
 
 
 
Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku - "Dobre 
Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 


