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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. 
 
 
 

mailto:zwgiwiny@zwg.com.pl
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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 7/2014 z dnia 03.02.2014 r. Emitent  poinformował, iż powziął 
informację od spółki zależnej tj. Przedsiębiorstwa "KOBUD" Sp. z o.o. z siedzibą           
w Łęcznej (dalej: KOBUD), w której Emitent jest jedynym udziałowcem, o zawarciu 
umowy o roboty górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z 
zabudową i konserwacją dróg transportowych kolejek szynowych podwieszonych 
zabudowanych w wyrobiskach górniczych pod ziemią w kopalni Lubelski Węgiel 
"Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 23.01.2014 r. Umowa została zawarta 
pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance, a Konsorcjum w składzie 
którego jest Przedsiębiorstwa "KOBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej jako 
uczestnik Konsorcjum. Wartość prac związanych z umową może wynieść 17,7 mln 
złotych, z czego na KOBUD przypada szacunkowo 1/3 wartości umowy. Termin 
wykonania robót został określony do 31.01.2016 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 8/2014 z dnia 04.02.2014 r. Emitent poinformował, iż powziął 
informację o wpłynięciu obustronnie podpisanej umowy o kredyt złotowy w rachunku 
bankowym. Stronami umowy są: 
1) Przedsiębiorstwo "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 24.01.2014 r. W ramach niniejszej umowy Bank udzielił 
Spółce kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Kredyt 
został udzielony na okres od dnia 28.01.2014 r. do dnia 21.01.2015 r. 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 3 000 000,00 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 z tytułu Umowy Realizacyjnej do 
Umowy Konsorcjum z dnia 17.12.2012 r..  
 
Zawarta umowa kredytowa przekroczyła 20% kapitałów własnych Emitenta, 
wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, co 
stanowi kryterium uznania jej za umowę istotną. 
 
W dniu 03.02.2014 r. ZWG S.A.  otrzymał obustronnie podpisaną umowę poręczenia. 



 
 

4 
 

Umowa została zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a 
Emitentem. Data zawarcia umowy 28.01.2014r. Emitent na mocy umowy udzielił 
poręczenia i zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne KOBUD Sp. z 
o.o. wynikające z umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym, o której mowa 
wyżej. Emitent na mocy umowy zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania 
pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. obejmujące w szczególności: 
całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i koszty w 
przypadku gdy Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. nie wywiąże się ze zobowiązań 
w terminie. Umowa poręczenia pozostaje w mocy do czasu pełnej, ostatecznej i 
bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu. 
W dniu 03.02.2014 r. ZWG S.A.   otrzymał informację, iż do spółki ZWG Sp. z o.o. 
SKA z siedzibą w Iwinach wpłynęła obustronnie podpisana umowa poręczenia. 
Umowa została zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a 
ZWG Sp. z o.o. SKA. Data zawarcia umowy 28.01.2014r. ZWG Sp. z o.o. SKA na 
mocy umowy udzielił poręczenia i zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania 
pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. wynikające z umowy o kredyt złotowy 
w rachunku bankowym, o której mowa wyżej. ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy 
zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD 
Sp. z o.o. obejmujące w szczególności: całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie 
odsetki, prowizje, opłaty i koszty w przypadku gdy Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z 
o.o. nie wywiąże się ze zobowiązań w terminie. Umowa poręczenia pozostaje w 
mocy do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających 
z umowy kredytu. 
 

Czynniki, które w ocenie Emitenta mogą mieć znaczący wpływ na osiągane przez 
niego wyniki finansowe w perspektywie co najmniej kolejnych okresów to przede 
wszystkim: 

 wewnętrzna polityka ekonomiczna Spółek z branży w której działa emitent,          
w tym racjonalizacja kosztów działalności; 

 realizacja programu optymalizacji wykorzystania majątku Grupy Kapitałowej; 

 aktywna polityka pozyskiwania kontraktów na rynkach, a w konsekwencji 
wzrost posiadanego portfela zleceń; 

 konkurencyjność polskich produktów, w tym również konkurencyjność 
cenowa.  

 
Sytuacja finansowa Grupy jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. 
Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę mają m.in. 
dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom 
inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz 
wysokość popytu konsumpcyjnego. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i 
kierunek i poziom ich zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Spółkę 
celów. Przewiduje się, że po trudnym 2013 roku, 2014 rok przyniesie stabilizację na 
rynku, jednak „odbicie w tym sektorze powinno nastąpić w 2015 r., ale pod 
warunkiem, że nie będzie kryzysu w światowych finansach”.  
Publikowane wskaźniki makroekonomiczne potwierdzają, że polska gospodarka 
najgorsze ma już za sobą i od drugiej połowy 2013 roku powraca na ścieżkę wzrostu, 
którą możemy zdefiniować jako ożywienie, ale jak na razie niestety stopniowe i 
skromne. Dane makroekonomiczne za styczeń i badania koniunktury z lutego –               
w ocenie wiceprezes GUS -  dają szansę na poprawę dynamiki wzrostu PKB                
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w I kwartale.  Wynik za styczeń oraz badania koniunktury za luty pokazują, że 
pozytywne tendencje z IV kwartału utrzymują się w sektorach gospodarki, to daje 
szansę na dalszą stopniową poprawę dynamiki wzrostu gospodarczego.  Obecnie na 
wzrost oddziałują równo trzy filary: odbudowa wzrostu popytu konsumpcyjnego, 
odbudowa aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz eksport netto, który nadal 
jest dość silny. W komunikacie GUS, wstępny szacunek produktu krajowego brutto 
potwierdza stałe stopniowe umacnianie się tempa wzrostu gospodarczego. W IV 
kwartale realny wzrost PKB wyniósł 2,7 proc. (wobec 1,9 proc. w III kwartale, 0,8 
proc. w II kwartale i 0,5 proc. w I kwartale). W IV kwartale utrwalił się, notowany od 
połowy 2013 r., pozytywny wpływ popytu krajowego przy nadal znaczącym dodatnim 
oddziaływaniu popytu zagranicznego na wzrost PKB.  
 
Przy kształtowaniu prognoz na lata 2014-2015 przyjęto jako zasadnicze następujące 
założenia:  
- w latach 2014-2015 możliwe jest nieznaczne zaostrzenie polityki monetarnej w 
Polsce  

- tempo wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2014-2015 mieścić się 
będzie w przedziale od 1,5 do 2,5 procent.  
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. 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 prognoz, 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. 
W sektorze usług rynkowych, prognozowany przyrost wartości dodanej w tym roku 
wynosi 2,4 proc. W 2015 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, w 
którym, 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 prognoz, 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. 
 
  



 
 

6 
 

Kurs akcji Emitenta w miesiącu lutym 2014 : 
 

 

 
 
 
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. 
 
Pełne dane w zakresie wyników finansowych  Emitent publikuje w skonsolidowanych 
raportach okresowych. Publikację kolejnego raportu okresowego za I kwartał 2014 
roku zaplanowano na 14 maja br. Zaś publikację raportu rocznego za 2013 rok 
zaplanowano na 30 kwietnia br.  
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2014 roku) Spółka opublikowała,  
za pośrednictwem systemu EBI, następujące raporty: 
 

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 

1 7/2014 03.02.2014 Podpisanie umowy przez spółkę 
zależną  

2 8/2014 04.02.2014 Zawarcie umowy kredytowej przez 
spółkę zależną oraz umów poręczenia  

3 9/2014 14.02.2014 Raport ZWG S.A. za IV kwartał 2013 r. 

4 10/2014 14.02.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za 
styczeń 2014 r. 

 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59536&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59536&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59536&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59598&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=59598&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=58636&id_tr=1
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W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu lutym 2014 roku) Spółka nie 
opublikowała 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 lutym 2014 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 miesięczny      - 14 kwietnia 2014 r. 
Raport roczny za 2013 rok – 30 kwietnia 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 kwietnia 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". 

http://www.gpwinfostrefa.pl/

