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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:  
 
 
Rada Nadzorcza:  
 
 
 
 
 
 
 
Przedmiot działalności 

 
 

Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu 
Edward Brzózko – Członek Zarządu 
 
Waldemar Falenta – Przewodniczący  
Janusz Plutecki - Wiceprzewodniczący  
Krzysztof Rybka - Sekretarz  
Adam Kałdus  
Dorota Giżewska  
Wojciech Kowalski  
Piotr Kukowski  
  
ZWG prowadzi działalność produkcyjną i  
handlową w obszarach wyrobów 
gumowych oraz gumowo-metalowych dla 
przemysłu i górnictwa 

 
ZWG w Iwinach jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym                                                 
z najnowocześniejszych w Europie zakładów produkujących wyroby gumowe                              
i gumowo – metalowe. Nowoczesna linia technologiczna, wysoki poziom 
automatyzacji produkcji oraz zastosowanie programów komputerowych do kontroli 
urządzeń produkcyjnych gwarantują klientom Spółki wyroby  o najwyższym 
światowym standardzie. Produkcja została rozpoczęta w 1991 r., początkowo na 
wydziale jednej z kopalń KGHM Polska Miedź S.A.. Pełne możliwości produkcyjne 
zostały osiągnięte po przekształceniu w ZWG S.A. 
 
Spółka posiada Oddziały: 

 Oddział Kęty, ul. Kościuszki 115, 32-650 Kęty, 

 Oddział Rawicz, ul. Podmiejska 8, 63-900 Rawicz. 
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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 1/2014 z dnia 03.01.2014 r. Emitent przedłożył informację                
o zawarciu przez Spółkę zależną tj. "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej, umowy 
na "Drążenie chodnika odstawczego III i chodnika podścianowego 8N oraz 
wykonanie przecinki ściany 8N i przebudowy chodników polowego 6b  i polowego 8b 
w pokładzie 382". Umowa została zawarta pomiędzy "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w 
Łęcznej a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance. Wartość prac związanych z 
drążeniem chodnika odstawczego III i chodnika podścianowego 8N oraz wykonanie 
przecinki ściany 8N i przebudowy chodników polowego 6b  i polowego 8b w 
pokładzie 382 może wynieść 19,5 mln złotych. Termin wykonania robót został 
określony na 14 miesięcy od daty przekazania rejonu robót. 
 
Raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 09.01.2014 r. Emitent poinformował o  
podpisanej umowie o kredyt obrotowy. Stronami umowy są:  

1) KOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (dalej: Spółka)  
2)  ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank).  

Data zawarcia umowy 27.12.2013r. W ramach przedmiotowej umowy Bank udzielił 
Spółce kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). Kredyt 
został udzielony na okres do dnia 30.06.2018r. Warunki finansowe, na których 
Spółka korzystać będzie z przyznanego limitu nie odbiegają od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Oprocentowanie kredytu jest 
zmienne, ustalone na bazie: stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. 
Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu są m.in.: 
a) hipoteka umowna do kwoty 7 500 000,00 złotych na nieruchomości w 
miejscowości Łęczna, będącej w posiadaniu Spółki, objętej księgą wieczystą KW nr 
LU1l/00184180/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,  
b) zastaw na środkach trwałych Spółki znajdujących się w Kopalni Węgla 
Kamiennego Bogdanka - Bogdanka,  
c) poręczenie według prawa cywilnego za całość kredytu udzielonego przez ZWG 
S.A. z siedzibą w Iwinach,  
d) poręczenie według prawa cywilnego za całość kredytu udzielonego przez ZWG 
Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Iwinach, 
e) cesja wierzytelności przysługujących Spółce od Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. 
z siedzibą w Bogdance.  
Tym samym raportem Zarząd ZWG S.A. poinformował, iż: 

a)  w dniu 09.01.2014 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę 
przystąpienia do długu. Umowa została zawarta pomiędzy ING Bank Śląski 
S.A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem. Data zawarcia umowy 
27.12.2013r. Umowa została zawarta w celu zabezpieczenia wierzytelności 
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach wynikających z umowy 
kredytowej, o której mowa wyżej. Emitent na mocy umowy przystąpienia do 
długu odpowiada za dług jak KOBUD Sp. z o.o. Emitent na mocy umowy 
przystąpienia do długu złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa 
przystąpienia pozostaje w mocy do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej 
spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu. 
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b) w dniu 09.01.2014 r. Emitent otrzymał informację, iż do spółki ZWG Sp. z o.o. 
SKA z siedzibą w Iwinach wpłynęła obustronnie podpisana umowa 
przystąpienia przez ZWG Sp. z o.o. SKA do długu. Umowa została zawarta 
pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a ZWG Sp. z o.o. 
SKA. Data zawarcia umowy 27.12.2013 r. Umowa została zawarta w celu 
zabezpieczenia wierzytelności ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach 
wynikających z umowy kredytu, o której mowa wyżej. ZWG Sp. z o.o. SKA na 
mocy umowy przystąpienia do długu odpowiada za dług jak KOBUD Sp. z o.o. 
ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy przystąpienia do długu złożył 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Umowa przystąpienia pozostaje w 
mocy do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań 
wynikających z umowy kredytu. 

 
Raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 14.01.2014 r. Emitent poinformował o zawarciu 
przez Spółkę zależną tj. "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej umowy o roboty 
górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi wzmacniania obudowy 
podporowej w chodnikach oraz dodatkowego wzmocnienia górotworu w kopalni 
Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 10.01.2014 r. Umowa została 
zawarta pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance a Konsorcjum w 
składzie:  
1) Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (Lider Konsorcjum),  
2) PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej (Uczestnik Konsorcjum), 
3) PRS "WSCHÓD" SA z siedzibą w Lublinie (Uczestnik Konsorcjum). 
 
Termin wykonania robót został określony na okres od daty przekazania rejonu robót 
do 31.12.2014 r.. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego. Podmiotem ogłaszającym przetarg był Lubelski Węgiel 
"Bogdanka" SA w Bogdance. 
 
Raportem bieżącym nr 5/2014 z dnia 21.01.2014 r. Emitent poinformował o zwołaniu 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 06.03.2014 
r., godz. 10:00 w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2. Porządek obrad obejmuje:  
 

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji serii A oraz serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

 
Projekty uchwał dostępne są na stronie emitenta www.zwg.com.pl w zakładce 
Relacje inwestorskie oraz na stronie www.newconnect.pl . 
 

http://www.zwg.com.pl/
http://www.newconnect.pl/
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Raportem bieżącym nr 6/2014 z dnia 27.01.2014 r. Emitent przekazał terminy 
publikacji raportów okresowych w roku 2014.  

 
Lp Zdarzenie Data 

1 Raport za IV kw 2013 14 luty 2014 r. 

2 Raport roczny za 2013 rok 30 kwietnia 2014 r 

3 Raport za I kw 2014 14 maja 2014 r. 

4 Raport za II kw 2014 14 sierpnia 2014 r. 

5 Raport za III kw 2014 14 listopada 2014 r. 

 
Raportem bieżącym nr 1/2014 r przekazywanym systemem ESPI Zarząd ZWG S.A. 
poinformował, iż w dniu 10 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienia od cypryjskiej 
spółki Falenta Investments Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ustawy o 
ofercie publicznej, oraz od Pana Marka Falenty, działającego jako podmiot 
dominujący wobec spółki Falenta Investments Limited, informujące o zwiększeniu 
udziału w ogólnej liczbie głosów w ZWG w wyniku transakcji giełdowych 
przeprowadzonych do dnia 7 stycznia 2014 roku (dalej "Transakcje"). Przed 
dokonaniem Transakcji Falenta Investments posiadała bezpośrednio 9.253.298 sztuk 
akcji ZWG, co stanowiło 32,95% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 
9.253.298 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 
32,95% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Falenta Investments 
posiadał bezpośrednio 9.566.293 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 34,07% w kapitale 
zakładowym ZWG oraz uprawniało  do 9.566.293 głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy ZWG stanowiących 34,07% ogólnej liczby głosów.  Falenta 
Investments Limited poinformowała także, że: nie posiada podmiotów zależnych 
posiadających akcje Emitenta; nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej 
liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy; oraz, że nie występują osoby, o 
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej.  Przed 
dokonaniem Transakcji Pan Marek Falenta posiadał bezpośrednio oraz pośrednio 
(poprzez Falenta Investments Limited) 9.324.717 sztuk akcji ZWG, co stanowiło 
33,21% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 9.324.717 głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 33,21% ogólnej liczby 
głosów. Po dokonaniu Transakcji Pan Marek Falenta posiadał bezpośrednio oraz 
pośrednio (poprzez Falenta Investments Limited) 9.637.712 sztuk akcji ZWG, co 
stanowi 34,32% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 9.637.712 głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 34,32% ogólnej liczby 
głosów. 
 
Raportem bieżącym nr 2/2014 r przekazywanym systemem ESPI Zarząd ZWG S.A. 
poinformował, iż w dniu 20 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienia od cypryjskiej 
spółki Falenta Investments Limited z siedzibą w Larnace, w trybie art. 69 ustawy o 
ofercie publicznej, oraz od Pana Marka Falenty, działającego jako podmiot 
dominujący wobec spółki Falenta Investments Limited, informujące o sprzedaży 
przez Falenta Investments Limited w dniu 15 stycznia 2014 roku, w wyniku 
rozliczenia transakcji pakietowej ("Transakcja"), 470.000 sztuk akcji Emitenta. Przed 
dokonaniem Transakcji Falenta Investments posiadała bezpośrednio 9.612.375 sztuk 
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akcji ZWG, co stanowiło 34,23% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało do 
9.612.375 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 
34,23% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Falenta Investments posiada 
bezpośrednio 9.142.375 sztuk akcji ZWG, co stanowi 32,56% w kapitale zakładowym 
ZWG oraz uprawnia do 9.142.375 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 
ZWG stanowiących 32,56% ogólnej liczby głosów.  Falenta Investments Limited 
poinformowała także, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje 
Emitenta oraz, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 
ustawy o ofercie publicznej.  Przed dokonaniem Transakcji Pan Marek Falenta 
posiadał bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Falenta Investments) 9.683.794 
sztuk akcji ZWG, co stanowiło 34,49% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawniało 
do 9.683.794 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 
34,49% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu Transakcji Pan Marek Falenta posiada 
bezpośrednio oraz pośrednio (poprzez Falenta Investments) 9.213.794 sztuk akcji 
ZWG, co stanowi 32,81% w kapitale zakładowym ZWG oraz uprawnia do 9.213.794 
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ZWG stanowiących 32,81% ogólnej 
liczby głosów. 
 

Struktura akcjonariatu  na dzień 21.01.2014 r. 

Lp. Podmiot    
Liczba       
akcji         

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba     
głosów  

Udział w 
liczbie głosów 

(%) 

1 
Falenta Marek (wraz z 
Falenta  Investments Ltd.) 

9 142 375 32,56  9 142 375 32,56 

2 
Sutkowski Marcin (poprzez 
Benakra Trading Ltd.) 

7 666 880 27,30 7 666 880 27,30 

3 Brzózko Edward 2 752 344 9,80 2 752 344 9,80 

4 
Aviva Investors Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 

2 411 992 8,58 2 411 992 8,58 

5 Pozostali Akcjonariusze 6 106 409 21,76 6 106 409 21,76 

6 Razem 28 080 000 100,00 28 080 0000 100,00 

 
 
Jak prognozuje rząd, wzrost gospodarczy w 2014 r. wyniesie ok. 2,5 proc. Prognozy 
znacznej części ekonomistów wskazują, że wzrost gospodarczy na poziomie 2,5 
proc. to realna perspektywa. Do wzrostu gospodarczego przyczyni się polityka 
taniego pieniądza stosowana przez Radę Polityki Pieniężnej. RPP planuje 
podtrzymywać stopy procentowe na niezmienionym poziomie przynajmniej do II-III 
kwartału 2014 r. 
 
W 2014 r. istotnym czynnikiem wpływającym na polską gospodarkę pozostanie 
kształtowanie się koniunktury w gospodarce światowej. Według aktualnych prognoz 
w 2014 r. wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych będzie wyższy niż w bieżącym roku 
i zbliżony do wieloletniej średniej. Z kolei w strefie euro kontynuowane ma być 
stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu sprzyjać ma przyspieszenie 
wzrostu PKB w Niemczech, będących głównym partnerem handlowym Polski. W 
warunkach ograniczonej presji popytowej w gospodarce światowej i braku istotnych 
zmian na rynkach surowców inflacja na świecie powinna pozostać umiarkowana. 
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Wraz z nieco wyższym tempem wzrostu PKB w gospodarce światowej w 2014 r. 
oczekuje się również stopniowego przyspieszenia dynamiki aktywności gospodarczej 
w Polsce. W kierunku wzrostu dynamiki PKB w Polsce oddziaływać będzie również 
wspierające popyt krajowy istotne złagodzenie polityki pieniężnej dokonane w 2012 i 
2013 r. Tempo wzrostu PKB w Polsce w 2014 r. pozostanie jednak 
najprawdopodobniej niższe od tempa wzrostu potencjalnego, co będzie sprzyjać 
utrzymaniu inflacji na niskim poziomie. Oczekiwane przyspieszenie tempa wzrostu 
PKB w Polsce będzie mogło stopniowo oddziaływać w kierunku poprawy sytuacji na 
rynku pracy. 
 

 
 

 
Negatywnie na popyt w polskiej gospodarce w 2014 r. będzie prawdopodobnie 
oddziaływało dalsze zacieśnienie polityki fiskalnej, które jest jednak niezbędne dla 
utrzymania stabilności finansów publicznych w dłuższym okresie oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z unijnego Paktu Stabilności i Wzrostu. Rządowe 
Założenia projektu budżetu na rok 2014 przewidują utrzymanie zamrożenia funduszu 
płac w większości jednostek podsektora rządowego i ubezpieczeń społecznych. 
Ponadto, zgodnie z Programem Konwergencji. Aktualizacja 2013, przewidywane jest 
dalsze ograniczenie nakładów na inwestycje publiczne, związane ze zmniejszoną 
absorpcją funduszy strukturalnych UE. Można oczekiwać, że w 2014 r. akcja 
kredytowa pozostanie osłabiona, co wynikać będzie z umiarkowanego tempa wzrostu 
PKB. W kierunku wzrostu dynamiki kredytu w gospodarce oddziaływać może 
rządowy program gwarancji kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
złagodzenie regulacji nadzorczych dotyczących kredytów konsumpcyjnych. Ponadto 
na politykę kredytową banków wpłynie wchodząca w 2014 r. zmiana rekomendacji, 
dotyczącej kredytów mieszkaniowych 
 
Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 2,8 proc., 
co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. W kolejnych 
kwartałach bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale różnice 
między kwartałami będą nie- wielkie – w pierwszym kwartale PKB wzrośnie o 2,6 
proc., a w czwartym  o 3,0 proc. W roku 2015 prognozowane jest dalsze 
przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść może 3,5 proc.   
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W 2014 roku wartość dodana w przemyśle wzrośnie, o 4,7 proc. Tempo wzrostu w 
przemyśle powinno być przez cały rok względnie stabilne i wynosić kwartalnie w 
granicach 4-5 proc. Według prognozy, poprawi się wyraźnie koniunktura w sektorze 
budowlanym, w którym wartość dodana wzrośnie o 3,0 proc, po spadku w roku 
ubiegłym o 9,0 proc. Stabilizacji wzrostu oczekiwać należy natomiast w sektorze 
usług rynkowych, gdzie prognozowany przyrost wartości dodanej w tym roku wynosi 
2,4 proc. W 2015 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w którym, 
według prognoz, wartość dodana wzrośnie o 5,4 proc. W sektorze budowlanym 
koniunktura będzie się nadal poprawiać – wartość dodana wzrośnie o 6,5 proc. W 
2015 roku na koniunkturę w budownictwie coraz wyraźniej oddziaływać będą 
pozytywnie inwestycje infrastrukturalne finansowane w ramach nowej perspektywy 
budżetowej UE.  
 
Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 2,9 proc., co oznacza, że 
odwróci się trwająca dwa lata tendencja spadkowa. Według prognozy, spożycie 
indywidualne wzrośnie w tym czasie o 2,5 proc., natomiast wartość nakładów brutto 
na środki trwałe zwiększy się o 4,7 proc. Wzrost inwestycji wynikał będzie przede 
wszystkim ze zwiększenie nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze 
przedsiębiorstw. Zaległości inwestycyjne w firmach stają się już bowiem coraz 
poważniejsze. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ nowych 
środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych. W roku 2015 
popyt krajowy wzrośnie o 3,3 proc. zarówno za sprawą rosnącego spożycia 
indywidualnego (o 3,3 proc.), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 5,5 proc.). 
Wkład popytu krajowego w tworzenie PKB będzie w latach 2014-2015 znacznie 
większy niż miało to miejsce w roku 2013. 
 
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 lutym 2014 r., w otoczeniu rynkowym Spółki 
nie wystąpiły tendencje lub zdarzenia, które mogą mieć w przyszłości istotne skutki 
dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta. 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2014 roku) Spółka 
opublikowała,  za pośrednictwem systemu EBI, następujące raporty: 
 

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 

1 1/2014 03.01.2014 Zawarcie umowy istotnej przez spółkę 
zależną 

2 2/2014 09.01.2014 Zawarcie umowy kredytowej przez 
spółkę zależną oraz umowy 
przystąpienia do długu przez Emitenta  

3 3/2014 14.01.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za 
grudzień 2013 r. 

4 4/2014 14.01.2014 Podpisanie umowy przez spółkę 
zależną 

5 5/2014 21.01.2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
Spółki wraz z projektami uchwał 

6 6/2014 27.01.2014 Terminy przekazywania raportów 
okresowych w 2014 roku 

 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu styczniu 2014 roku) Spółka 
opublikowała,  za pośrednictwem systemu ESPI, następujące raporty: 
 

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 

1 1/2014 14.01.2014 Zwiększenie stanu posiadania akcji  
 

2 2/2014 21.01.2014 Zmniejszenie stanu posiadania akcji 

 
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 styczniu 2014 roku) nie realizowano 

żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji. 

  

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58202&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58202&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58395&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58395&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58395&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58636&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58636&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58638&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58638&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58943&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58943&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58943&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59157&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59157&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=58202&id_tr=1
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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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 miesięczny      - 14 marzec 2014 r. 

 
 
Aktualny kalendarz oraz archiwalne raporty dostępne są na stronach internetowych 
Emitenta  na podstronie „Relacje Inwestorskie”. 
 
Według wiedzy posiadanej na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie 
przewiduje, aby w okresie miesiąca marca 2014 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". 


