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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 
 
Janusz Plutecki  
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 drugim kwartale 2014 roku tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 
odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzednie-go wyniosło 3,4 proc., czyli 
tyle samo co w pierwszych trzech miesiącach roku. Oznacza to, że okres ten był 
piątym z kolei kwartałem, w którym dynamika gospodarcza wzrastała, bądź 
utrzymywała się na poziomie z poprzedniego kwartału. Tempo wzrostu PKB notuje 
tym samym poziomy najwyższe od pierwszego kwartału 2012 roku, kiedy to wyniosło 
ono 3,7 proc. Uwzględniając czynniki sezonowe, tempo wzrostu PKB w okresie od 
kwietnia do czerwca wyniosło 0,8 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.  

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w drugim kwartale, podobnie jak w 
pierwszym, był popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego w drugim kwartale 
Instytut szacuje na 3,8 proc. Był to już czwarty z kolei kwartalny wzrost tej wielkości. 
Spośród składników popytu krajowego, najwyższą dynamiką w drugim kwartale 
odznaczały się nakłady brutto na środki trwałe, czyli wydatki inwestycyjne. W okresie 
od kwietnia do czerwca wzrosły one o 9,3 proc.  

W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się częścią gospodarki było w 
drugim kwartale, podobnie jak trzy miesiące wcześniej, budownictwo. Tempo wzrostu 
wartości dodanej w budownictwie wyniosło 8,3 proc., a produkcji sprzedanej 
budownictwa 10,1 proc. Notowane drugi kwartał z rzędu wysokie przyrosty świadczą 
o przełamaniu obserwowanego wcześniej kryzysu, kiedy to przez siedem kolejnych 
kwartałów wartość dodana obniżała się. Nieco wolniej niż w budownictwie wzrastała 
wartość dodana w przemyśle. Tempo jej wzrostu w drugim kwartale  szacuje się na 
3,9 proc., podczas gdy produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 3,7 proc. Również 
w tempie 3,9 proc. wzrosła wartość dodana w usługach rynkowych.  

Tempo wzrostu eksportu było w pierwszych trzech miesiącach roku nieco niższe 
niż tempo wzrostu importu. Eksport wzrósł w tym czasie o 5,2 proc., a import o 6,0 
proc. Obrotom handlowym kraju sprzyjała względna stabilizacja kursu złotego 
względem euro i dolara amerykańskiego. Średni kurs euro do złotego w drugim 
kwartale spadł o 0,4 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem, a średni kurs dolara 
obniżył się o 0,5 proc 

Stopa bezrobocia na koniec pierwszego półrocza wyniosła 12,0 proc. Oznacza to 
jej spadek o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z końcem pierwszego kwartału 
oraz o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Spadek stopy 
bezrobocia w stosunku do końca marca po części stanowi zjawisko sezonowe, 
jednak w głównym stopniu jest skutkiem obserwowanego ożywienia gospodarczego, 
co potwierdza również spadek stopy bezrobocia w stosunku do czerwca 2013 roku.  

Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w 2014 roku wyniesie w Polsce 3,5 
proc., co oznacza, że będzie ono wyraźnie wyższe niż w roku ubiegłym. Według 
prognoz, w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku wzrost gospodarczy będzie 
przyspieszał, ale różnice między kwartałami będą niewielkie – w trzecim kwartale 
PKB wzrośnie o 3,5 proc., a w czwartym wzrośnie o 3,6 proc. W roku 2015 
prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu gospodarczego, który wynieść 
może 3,8 proc. Tempo wzrostu w przemyśle powinno być w drugiej połowie roku 
względnie stabilne i wynosić średnio około 4,3 proc. Według prognoz, poprawi się 
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wyraźnie koniunktura w budownictwie, w którym wartość dodana wzrośnie o 6,1 proc, 
po spadku w roku ubiegłym o 9,0 proc. Wyraźnej poprawy oczekiwać należy również 
w sektorze usług rynkowych, gdzie prognozowany przyrost wartości dodanej w tym 
roku wynosi 3,7 proc. W 2015 roku nadal poprawiać się będzie sytuacja w przemyśle, 
w którym, według prognozy, wartość dodana wzrośnie o 5,6 proc. W budownictwie 
koniunktura będzie się nadal poprawiać – wartość dodana wzrośnie o 8,5 proc. W 
2015 roku na koniunkturę w tym sektorze coraz wyraźniej oddziaływać będą 
pozytywnie inwestycje infrastrukturalne finansowane w ramach nowej perspektywy 
budżetowej UE.  

 
Tempo wzrostu popytu krajowego w 2014 roku wyniesie 3,8 proc., co oznacza 

wyraźną poprawę po dwóch latach braku wzrostu popytu. Według prognoz, spożycie 
indywidualne wzrośnie w tym czasie o 2,7 proc., natomiast wartość nakładów brutto 
na środki trwałe zwiększy się o 8,8 proc. Wzrost inwestycji wynikał będzie przede 
wszystkim ze zwiększenia nakładów na odnowienie majątku trwałego w sektorze 
przedsiębiorstw. Drugim czynnikiem wspierającym inwestycje będzie napływ nowych 
środków europejskich na finansowanie projektów infrastrukturalnych. W roku 2015 
popyt krajowy wzrośnie o 4,4 proc. zarówno za sprawą rosnącego spożycia 
indywidualnego (o 3,5 proc.), jak i rosnących nakładów inwestycyjnych (o 9,0 proc.).  
 

 
W ocenie Zarządu Emitenta, w miesiącu wrześniu 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. 
 
Zarząd Emitenta systematycznie monitoruje otoczenie, w tym sytuację w branży w 
której działa, a także niezmiennie kontroluje ryzyka związane z działalnością firmy w 
celu ograniczenia ich niepożądanego wpływu. Ścisłej kontroli podlegają także koszty 
działalności ZWG S.A. 
 
Pełne dane w zakresie wyników finansowych Emitent publikuje w raportach 
okresowych.  
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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 wrześniu 2014 roku) Spółka 
opublikowała w dniu 14.09.2014 roku Raport miesięczny ZWG S.A. za miesiąc 
sierpień 2014 roku (RB nr 31/2014). 
 
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 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 listopad 2014 r. 
Raport za III kwartał 2014  - 14 listopad 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 
przewiduje, że w okresie października-listopada 2014 roku, będą miały wydarzenia 
korporacyjne, które mogą być istotne z punktu widzenia inwestorów. Głównie będzie 
to związane z realizacją Planu połączenia ZWG S.A. z Bumech S.A. Spółka 
przewiduje, iż w miesiącu październiku zostanie zatwierdzone przez KNF 
Memorandum Informacyjne. Po jego zatwierdzeniu zostaną zwołane Walne 
Zgromadzenia Akcjonariuszy ZWG S.A. i BUMECH S.A. na których zostaną podjęte 
uchwały związane z połączeniem. 
 
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/

