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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.: 
 

W dniu 19 maja 2014 roku Zarząd ZWG S.A. przekazał plan połączenia ZWG ze 
spółką BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach. Połączenie Spółek nastąpi w trybie 
art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ZWG na BUMECH w 
zamian za akcje BUMECH, które zostaną wydane akcjonariuszom ZWG. Plan 
połączenia dostępny jest na stronie www.zwg.com.pl w zakładce „relacje 
inwestorskie”. 
 
W dniu 23 maja 2014 roku Zarząd ZWG S.A. zwołał Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie. Termin Zgromadzenia wyznaczono na dzień 18 czerwca 2014 r., 
początek o godz. 9:00, w siedzibie Spółki tj. w Iwinach /kod 59-721/ Iwiny 30. 
Ogłoszenie o zwołaniu oraz materiały na Walne Zgromadzenie dostępne są na 
stronie www.zwg.com.pl w zakładce „relacje inwestorskie”.  
 
W dniu 31.05.2014 spółka opublikowała raport o zbyciu i nabyciu akcji. W wyniku 
dokonanych zmian struktura akcjonariatu na dzień 31.05.2014 r. przedstawia się 
następująco: 
 

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  7 327 866 26,09 7 327 866 26,09 

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 6 445 423 22,97 6 445 423 22,97 

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

 
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. 
 

Dotychczasowe tendencje w polskiej gospodarce w 2014 roku można ocenić na 
podstawie wyników w I kwartale: 

 według GUS PKB w pierwszym kwartale 2014 roku wzrósł o 3,4 proc. r/r w 
porównaniu ze wzrostem o 2,7 proc. r/r w czwartym kwartale 2013r. (w ujęciu 
kwartalnym, PKB w pierwszym kwartale wzrósł o 1,1 proc.kw/kw, po 

http://www.zwg.com.pl/
http://www.zwg.com.pl/


 
 

4 
 

skorygowanym wzroście w czwartym kw. o 0,7 proc. kw/kw). Inwestycje w 
pierwszym kwartale wzrosły o 10,7 proc. r/r, a popyt krajowy wzrósł o 3 proc. 
r/r. 

 PKB będzie stabilny w ujęciu r/r, ale jego dynamika wyhamuje w porównaniu z 
I kwartałem br. Eksperci banku uważają, że prognozy NBP i niektórych 
członków RPP są w tym względzie zbyt optymistyczne. JP Morgan 
podtrzymuje prognozę tegorocznego wzrostu w wysokości 3,2 proc. r/r (w 
porównaniu z 3,6 proc. r/r, które jest oczekiwane przez biuro analiz NBP i 3,6-
3,8 proc. r/r, którego spodziewają się niektórzy członkowie Rady Polityki 
Pieniężnej). 

 eksperci World Economic Survey (WES) przewidują, że wzrost gospodarczy w 
Polsce w br. wyniesie 2,9 proc. 

 według GUS bezrobocie w kwietniu wyniosło 13 proc. wobec 13,5 proc. w 
marcu br. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu 
kwietnia wyniosła 2 mln 79 tys. osób.  

 
W ocenie Zarządu Emitenta, w miesiącu czerwcu 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.  
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem: 
 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu maju 2014 roku) Spółka opublikowała,  
za pośrednictwem systemu EBI, następujące raporty: 
 

Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 

1 
21/2014 2014-05-23 

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 
18.06.2014 roku Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia ZWG S.A.  

2 
20/2014 2014-05-19 

Uzgodnienie planu połączenia ZWG 
S.A. z Bumech S.A. i udostępnienie do 
publicznej wiadomości planu połączenia 

3 
19/2014 2014-05-16 

Skonsolidowany raport roczny za 2013 
rok 

4 
18/2017 2014-05-16 

Jednostkowy raport roczny ZWG S.A. 
za 2013 rok 

5 
17/2014 2014-05-14 

Raport miesięczny ZWG S.A. za 
kwiecień 2014 

6 
16/2014 2014-05-14 

Raport ZWG S.A. za I kwartał 2014 r. 
 

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

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64635&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64635&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64635&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64423&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64423&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64423&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64373&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64373&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64371&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=64371&id_tr=6
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=63916&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=63916&id_tr=1
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Lp. Numer raportu Data publikacji Temat raportu 

1 4/2014 2014-05-31 Zawiadomienie o zbyciu i nabyciu akcji 
Emitenta 

 
 
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 maju 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 lipca 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 lipca 2014 roku, miały miejsce wydarzenia 
korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Działania 
związane z realizacją Planu połączenia będą realizowane zgodnie z 
harmonogramem.  
 
 
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://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,264327
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,264327
http://www.gpwinfostrefa.pl/

