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I. Informacje podstawowe  

 I.1. Emitent 

Firma: Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna 

Siedziba  Warszawa 

Adres ul. Piękna 11/17, 00-547 Warszawa 

Telefon  + 48 (22) 629 07 18  

Faks  + 48 (22) 203 46 24  

Adres poczty elektronicznej  office@balticceramicsinvestments.com  

Adres strony internetowej www.balticceramicsinvestments.com 

Oznaczenie Sądu  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000362454   

NIP 525-248-21-36 

Kapitał zakładowy   4 518 926,60 zł 

  

Zarząd Spółki na 30.09.2014 Dariusz Janus – Prezes Zarządu  

  

Rada Nadzorcza na 
30.09.2014 

Andrzej Krakówka – Członek RN 
Artur Sławiński – Członek RN 
Maciej Marchwicki – Członek RN 
Piotr Brzeski – Członek RN 
Zenon Skowroński – Członek RN 
 

  

I.2. Notowane instrumenty finansowe 

Akcje Baltic Ceramics Investments  spółka akcyjna 

seria  A, B, C, D, E, F, G, M 

ISIN PLINPNT00013 

liczba akcji notowanych  5 025 334 

liczba akcji ogółem  45 189 266 

wartość nominalna 1 akcji  0,10 zł 

data pierwszego notowania 05.08.2010 r. 

Rynek NewConnect 

Rodzaj rynku  ASO GPW 
 

 
 
 

 

http://www.balticceramicsinvestments.com/
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II. Skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej 

Baltic Ceramics Investments S.A. 
 

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2014 r. 

AKTYWA [w zł] 30.09.2014 30.09.2013 

A.  AKTYWA TRWAŁE 33 622 530,00 30 243 095,00 

I.  Wartości niematerialne i prawne 9 976 684,00 0,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 21 746 286,00 132 018,00 

III.  Należności długoterminowe 12 000,00 665 007,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 5 798,00 28 983 738,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokr. 1 881 762,00 462 332,00 

B.  AKTYWA OBROTOWE 28 875 844,00 7 781 843,00 

I.  Zapasy 0,00 0,00 

II.  Należności krótkoterminowe 4 942 755,00 3 810 690,00 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 22 936 584,00 3 467 815,00 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokr. 996 505,00 503 338,00 

SUMA AKTYWÓW 62 498 374,00 38 024 938,00 

 

PASYWA [w zł] 30.09.2014 30.09.2013 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 41 626 269,00 2 285 639,00 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 4 518 927,00 652 533,00 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 38 982 376,00 2 809 370,00 

V.  Kapitał (fundusz) rezer. z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 442 607,00 -1 520 001,00 

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrach. -432 427,00 343 737,00 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 

X. Kapitały mniejszości 0,00 29 003 756,00 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

20 872 105,00 6 735 543,00 
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I.  Rezerwy  na zobowiązania 2 748 945,00 1 728 180,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 6 303 192,00 4 621 277,00 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 11 819 968,00 386 086,00 

SUMA PASYWÓW 62 498 374,00 38 024 938,00 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. 

[w zł] 
01.07.14 

- 
30.09.14 

01.07.13 
- 

30.09.13 

01.01.14 
- 

30.09.14 

01.01.13 
- 

30.09.13 

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 

-63 460,00 51 000,00 268 275,00 168 000,00 

           – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Przychody netto ze sprzedaży prod., usług -63 460,00 51 000,00 15 667,00 168 000,00 

      II.  Przychody netto ze sprzed. tow. i mater. 0,00 0,00 252 608,00 0,00 

B.  Koszty sprzedanych produktów,  towarów i 
materiałów, w tym: 

0,00 0,00 218 730,00 0,00 

           – jednostkom powiązanym 0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 218 730,00 0,00 

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) -63 460,00 51 000,00 49 545,00 168 000,00 

D.  Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.  Koszty ogólnego zarządu -324 216,00 32 657,00 756 193,00 124 849,00 

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 260 756,00 18 343,00 -706 648,00 43 151,00 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 1 564 911,00 0,00 1 699 586,00 20,00 

      I.  Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne przychody operacyjne 1 564 911,00 0,00 1 699 586,00 20,00 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 392 470,00 102,00 397 440,00 2 269,00 

      I.  Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych 349 161,00 0,00 349 161,00 0,00 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefin. 0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne koszty operacyjne 43 309,00 102,00 48 279,00 2 269,00 

I.  Zysk (strata) z działalności operac. (F+G–H) 1 433 197,00 18 241,00 595 498,00 40 902,00 
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J.  Przychody finansowe 74 397,00 251 101,00 180 133,00 362 810,00 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Odsetki, w tym: -12 657,00 8 150,00 92 926,00 24 859,00 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 60 080,00 242 951,00 60 080,00 337 951,00 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 22 144,00 0,00 22 144,00 0,00 

      V.  Inne 4 830,00 0,00 4 983,00 0,00 

K.  Koszty finansowe -1 165 748,00 2 316,00 101 622,00 6 354,00 

      I.  Odsetki, w tym: -21 467,00 2 316,00 101 622,00 6 354,00 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji -845 840,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji -298 441,00 0,00 0,00 0,00 

      IV.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

L.  Zysk (strata) z działalności gospod. (F+G–H) 2 673 342,00 267 026,00 674 009,00 397 358,00 

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) brutto (I+J) 2 673 342,00 267 026,00 674 009,00 397 358,00 

O.  Podatek dochodowy 1 527 133,00 19 549,00 1 106 436,00 53 621,00 

P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku  0,00 0,00 0,00 0,00 

R.  Zysk (strata) netto (N–O–P) 1 146 209,00 247 477,00 -432 427,00 343 737,00 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. 

[w zł] 
01.07.14 

- 
30.09.14 

01.07.13 
- 

30.09.13 

01.01.14 
- 

30.09.14 

01.01.13 
- 

30.09.13 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

41 929 376,00 2 859 379,00 37 192 572,00 3 263 119,00 

I.a. Kapitał (fundusz) wł. na pocz. okr. (BO) po 
korektach 

41 929 376,00 2 859 379,00 37 192 572,00 3 263 119,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu 
(BZ) 

41 626 267,00 1 785 639,00 41 626 267,00 1 785 639,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

41 626 267,00 1 785 639,00 41 626 267,00 1 785 639,00 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH [w zł] 

01.07.14 
- 

30.09.14 

01.07.13 
- 

30.09.13 

01.01.14 
- 

30.09.14 

01.01.13 
- 

30.09.13 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.  Zysk (strata) netto 1 146 209,00 247 477,00 -432 427,00 343 737,00 

II.  Korekty razem 10 941 058,00 -1 220 110,00 10 636 395,00 -1 057 685,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z 
działalności operac. (I+II) 

12 087 267,00 -972 633,00 10 203 968,00 -713 948,00 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I.  Wpływy 2 683 897,00 261 626,00 3 111 261,00 898 722,00 

II.  Wydatki 8 027 837,00 47 153,00 9 032 921,00 491 375,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwest. (I–II) 

-5 343 940,00 214 473,00 -5 921 660,00 407 347,00 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.  Wpływy 6 797 844,00 -278 542,00 14 333 504,00 1 219 320,00 

II.  Wydatki 7 008 740,00 -1 295 577,00 7 546 291,00 679 494,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z 
działalności fin. (I–II) 

-210 896,00 1 017 035,00 6 787 213,00 539 826,00 

D.  Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III.+B.III+C.III) 

6 532 431,00 258 875,00 11 069 521,00 233 225,00 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków 
pien., w tym: 

6 532 431,00 258 875,00 11 069 521,00 233 225,00 

F.  Środki pieniężne na początek okresu -1,00 -1,00 11 457,00 28 838,00 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+D) 

6 532 430,00 258 874,00 11 080 978,00 262 063,00 

 

III. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe Emitenta 
 

BILANS NA DZIEŃ 30.09.2014 r. 

AKTYWA [w zł] 30.09.2014 30.09.2013 

A.  AKTYWA TRWAŁE 714 064,00 805 874,00 

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 63 716,00 7 071,00 

III.  Należności długoterminowe 0,00 653 007,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 134 596,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 650 348,00 11 200,00 
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PASYWA [w zł] 30.09.2014 30.09.2013 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 43 697 426,00 3 805 640,00 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 4 518 927,00 652 533,00 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy  0,00 0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne  0,00 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 38 982 376,00 2 809 370,00 

V.  Kapitał (fundusz) rez. z aktual. wyceny 0,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rez. 0,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII.  Wynik finansowy netto roku obr. 196 123,00 343 737,00 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obr. 0,00 0,00 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZ. NA ZOBOW. 4 546 882,00 436 732,00 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 938 135,00 44 775,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 3 608 747,00 391 957,00 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

SUMA PASYWÓW 48 244 308,00 4 242 372,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  AKTYWA OBROTOWE 47 530 244,00 3 436 498,00 

I.  Zapasy 0,00 0,00 

II.  Należności krótkoterminowe 1 311 056,00 2 955 101,00 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 46 216 273,00 321 205,00 

IV.  Krótkoterminowe roz. międzyokres. 2 915,00 160 192,00 

SUMA AKTYWÓW 48 244 308,00 4 242 372,00 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. 
 

[w zł] 
01.07.14 

- 
30.09.14 

01.07.13 
- 

30.09.13 

01.01.14 
- 

30.09.14 

01.01.13 
- 

30.09.13 

A.  Przychody ze sprzed. prod., towarów i 
materiałów, w tym: 

60 000,00 51 000,00 432 608,00 168 000,00 

      I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
usług 

60 000,00 51 000,00 180 000,00 168 000,00 

      II.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 0,00 252 608,00 0,00 

B.  Koszty sprzed. produktów,  towarów i 
materiałów, w tym: 

0,00 0,00 218 730,00 0,00 

      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
usług 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 218 730,00 0,00 

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 60 000,00 51 000,00 213 878,00 168 000,00 

D.  Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.  Koszty ogólnego zarządu 98 167,00 32 657,00 189 545,00 124 849,00 

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -38 167,00 18 343,00 24 333,00 43 151,00 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 134 675,00 20,00 

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 134 675,00 20,00 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 23 325,00 102,00 28 295,00 2 269,00 

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne koszty operacyjne 23 325,00 102,00 28 295,00 2 269,00 

I.  Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -61 492,00 18 241,00 130 713,00 40 902,00 

J.  Przychody finansowe 122 215,00 251 101,00 218 723,00 362 810,00 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Odsetki, w tym: 122 215,00 8 150,00 218 723,00 24 859,00 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 242 951,00 0,00 337 951,00 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

      V.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.  Koszty finansowe 27 392,00 2 316,00 121 036,00 6 354,00 
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      I.  Odsetki, w tym: 27 392,00 2 316,00 46 441,00 6 354,00 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 74 595,00 0,00 

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

      IV.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

L.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) 33 331,00 267 026,00 228 400,00 397 358,00 

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) brutto (L+M) 33 331,00 267 026,00 228 400,00 397 358,00 

O.  Podatek dochodowy 16 645,00 19 549,00 32 277,00 53 621,00 

P.  Pozostałe obow. zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

R.  Zysk (strata) netto (N–O–P) 16 686,00 247 477,00 196 123,00 343 737,00 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. 

[w zł] 
01.07.14 

- 
30.09.14 

01.07.13 
- 

30.09.13 

01.01.14 
- 

30.09.14 

01.01.13 
- 

30.09.13 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

43 687 450,00 3 359 379,00 35 972 352,00 3 263 119,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz. okr. 
(BO) po korek. 

43 687 450,00 3 359 379,00 35 972 352,00 3 263 119,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

43 697 426,00 3 805 640,00 43 697 426,00 3 805 640,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

43 697 426,00 3 805 640,00 43 697 426,00 3 805 640,00 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.07.2014 r. - 30.09.2014 r. 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w 
zł] 

01.07.14 
- 

30.09.14 

01.07.13 
- 

30.09.13 

01.01.14 
- 

30.09.14 

01.01.13 
- 

30.09.13 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.  Zysk (strata) netto 16 686,00 247 477,00 196 123,00 343 737,00 

II.  Korekty razem -234 464,00 -652 014,00 901 292,00 -1 425 230,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
oper.(I+II) 

-217 778,00 -404 537,00 1 097 415,00 -1 081 493,00 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I.  Wpływy 0,00 261 625,00 60 001,00 861 625,00 
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II.  Wydatki 71 640,00 1,00 3 531 291,00 1,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działal. Inwest. 
(I–II) 

-71 640,00 261 624,00 -3 471 290,00 861 624,00 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.  Wpływy -6 710,00 149 441,00 7 528 950,00 213 528,00 

II.  Wydatki 1 706 876,00 0,00 3 883 212,00 6 891,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działal. 
finansowej (I–II) 

-1 713 586,00 149 441,00 3 645 738,00 206 637,00 

D.  Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III.+B.III+C.III) 

-2 003 004,00 6 528,00 1 271 863,00 -13 232,00 

E.  Bilansowa zmiana stanu śr. pieniężnych, w 
tym: 

-2 003 004,00 6 528,00 1 271 863,00 -13 232,00 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 0,00 0,00 6 589,00 19 815,00 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) -2 003 004,00 6 528,00 1 278 452,00 6 583,00 

 

IV. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym 

informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie 
wytycznymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Skonsolidowany rachunek 
zysków i strat spółka sporządziła w wariancie kalkulacyjnym, natomiast rachunek przepływów 
pieniężnych metodą pośrednią. Konsolidacja sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek 
została przeprowadzona metoda pełną. 
 
Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących 
w Spółce w latach ubiegłych. 

V. Prognozy wyników finansowych 
 

W III kwartale 2014 r. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników 

finansowych. 

VI. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane wyniki 

finansowe  
 

Na zaprezentowane wyniki finansowe wpływ ma podjęcie decyzji o konsolidacji oraz prowadzony 
proces inwestycyjny, a także proces wykorzystywania środków finansowych pochodzących od 
inwestorów oraz z pozyskanych dotacji.  
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VII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich 

realizacji 
 

Baltic Ceramics Investments S.A. realizuje inwestycję polegający na budowie nowoczesnego i 

zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji proppantów ceramicznych. Zakład powstanie w 

Lubsku w II połowie 2015 roku. Moce produkcyjne w pierwszym etapie wyniosą 60 tys. ton proppantów 

ceramicznych rocznie. W kolejnych latach moce produkcyjne mogą zostać zwiększone do 135 tys. ton 

rocznie. 

Celem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości proppantów ceramicznych do firm serwisowych i 

koncernów energetycznych operujących na całym świecie. Nasze proppanty będą używane w procesie 

poszukiwania i wydobywania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych a także złóż konwencjonalnych. 

Mogą być one również wykorzystywane podczas eksploatacji złóż podmorskich. 

Spółka prowadzi szereg prac badawczo rozwojowych związanych z udoskonaleniem technologii, 

certyfikacją produktów oraz w ramach działania Demonstartor + pracą nad technologią ultra lekkich 

proppantów ceramicznych. Prace badawczo rozwojowe prowadzone są w ścisłej współpracy z 

czołowymi polskimi Instytutami Naukowymi . Prace badawczo-rozwojowe wykonywane przez Instytuty 

są dotowane w 100% przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Emitent realizuje projekt zgodnie z przyjętym harmonogramem czasowo-finansowym. 

Zgodnie z nim, prace ziemne obejmujące utwardzenie terenu rozpoczęły się w lipcu 2014 roku. Prace 

związane z budową wewnętrznego układu drogowego z infrastrukturą techniczną oraz wykonaniem 

fundamentów ruszyły we wrześniu 2014 roku, ze względu na konieczność uwzględnienia w projekcie 

architektonicznym dokumentacji projektowej fundamentów pod wybrane maszyny i urządzenia, 

uwzględniającej m.in. podejścia instalacyjne, obciążenia i geometrię. Parametry te są udostępniane 

przez dostawców dopiero po podpisaniu umowy. Zakończenie ww. prac zaplanowano na koniec 2014 

roku. 

Maszyny i urządzenia technologiczne, ze względu na ich rozmiary i sposób montażu oraz konieczność 

przygotowania odpowiednich fundamentów, będą instalowane w pierwszym i drugim kwartale 2015 

roku. Dopiero po instalacji największych i najważniejszych maszyn i urządzeń nastąpi zadaszenie hal 

produkcyjnych oraz dokończenie prac instalacyjnych. Prace wykończeniowe będą stanowiły ostatni 

etap prac budowlano-montażowych zakończonych w III kwartale 2015 roku. Jednocześnie w II kwartale 

i w III kwartale 2015 r. rozpocznie się rozruch poszczególnych elementów, a następnie całej linii 

produkcyjnej, w sekwencji zgodnej z technologią produkcji: przygotowanie surowca, peletyzacja i 

wypalanie. Po uruchomieniu całej linii produkcyjnej zaplanowane jest rozpoczęcie produkcji 

proppantów ceramicznych w IV kwartale 2015 r. 

Inwestycja budowy zakładu prowadzana przez Baltic Ceramics S.A. jest współfinansowana ze środków 

unijnych w łącznej kwocie 33, 1 mln zł w ramach projektu pn.: „Budowa zakładu oraz wdrożenie 

innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”, realizowanego w ramach działania 4.4 
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Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym POIG 2007-2013. We wrześniu 2014 r. Baltic 

Ceramics S.A. otrzymała pierwszą zaliczkę w wysokości 10 mln zł. 

Równoległe prowadzone są prace związane z wyposażeniem Centrum Badań i Rozwoju Proppantów 

Ceramicznych. Baltic Ceramics S.A. jest w trakcie realizacji zamówień sprzętu laboratoryjnego oraz 

elementów linii pilotażowej do produkcji proppantów ceramicznych, które trafią do laboratorium. 

Kluczowe urządzenia zostały już wybrane w drodze postepowań ofertowych i dostarczone. Niektóre z 

urządzeń, z powodu, iż istnieje tylko jeden dostawca na świecie nabywane są z bez trybu konkursu 

ofert. Według planów Centrum powinno zostać w pełni wyposażone do końca 2014 r. Projekt jest 

zrealizowany w całości ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w łącznej 

kwocie około 13 mln zł, pozyskanych przez Baltic Ceramics S.A. z programu Blue Gas oraz 

DEMONSTRATOR+. 

Baltic Ceramics S.A. spółka zależna od emitenta dnia 08.07.2014 podpisała umowę na roboty 

budowlane oraz dostawę i montaż hal produkcyjnych z firmą polską, Przedsiębiorstwo Budowlane 

„MHM PAECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie Przedmiotem umowy jest wykonanie robót 

budowlanych, które obejmują budowę zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz z 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Nowy zakład powstanie w Lubsku na działce o 

powierzchni 2,075 ha. W nowo wybudowanym zakładzie zostaną wdrożone najnowocześniejsze 

innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych. Zarówno 

technologia, jak i produkt Baltic Ceramics, stanowią wynik własnych prac badawczo-rozwojowych. 

Wdrażana technologia została objęta ochroną wyłącznych praw własności przemysłowej w postaci 

zgłoszenia patentowego, polskiego, europejskiego i PTC (amerykańskiego). Skala realizowanej 

produkcji wyniesie w pierwszym etapie 60.000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Docelowo Baltic 

Ceramics planuje produkować około 135.000 to proppantów rocznie, co będzie odpowiadało ok. 5% 

światowego rynku proppantów ceramicznych.  

 

Spółka zależna Emitenta Baltic Ceramics S.A. przekazała informację o pozytywnych wynikach testów 

produkcyjnych proppantów ceramicznych, które zostały przeprowadzone w Polsce i w Stanach 

Zjednoczonych w lipcu 2014 r. W trakcie testów szczegółowo badane i rejestrowane były poszczególne 

etapy cyklu produkcyjnego, obejmujące mielenie, granulację, suszenie i klasyfikację (podział na frakcje) 

proppantów ceramicznych. Wyniki testów pozwoliły na ustalenie optymalnego cyklu produkcyjnego 

zakładu proppantów ceramicznych w Lubsku. Umożliwia to przejście do fazy realizacji projektu, w 

szczególności prac inżynieryjnych oraz prac polegających na integracji poszczególnych etapów 

produkcji w celu optymalizacji produkcji. 

 

Równolegle Spółka zależna w okresie objętym niniejszym raportem prowadziła postępowania 

związane z wyborem dostawców maszyn i urządzeń: 

 na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji i instalację /montaż  nowej, 
laboratoryjnej maszyny rozdrabniającej do gliny, nowej kruszarki do kruszenia boksytu i 
przenośnika taśmowego. 

 na wykonanie, dostawę do miejsca realizacji inwestycji, instalację/montaż oraz uruchomienie 

nowej instalacji do granulacji i suszenia. 
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 na wykonanie, dostawa do miejsca realizacji inwestycji, instalacja/montaż i uruchomienie 

nowego pieca obrotowego opalanego gazem z coolerem i instalacją do odpylania stanowiące 

część linii spiekania granulatu. 

 na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowych sit wibracyjnych oraz myjni 

ultradźwiękowej do sit 

 na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowej maszyny wytrzymałościowej 

 na wykonanie i dostawę do miejsca realizacji inwestycji nowych sit wibracyjnych oraz myjni 

ultradźwiękowej do sit 

 

Na dzień przekazania niniejszego raportu następujące postępowania zostały zakończone: 

 zapytanie ofertowe na mikroskop wysokotemperaturowy - data zakończenia 04.07.2014 

 zapytanie na linię wstępnego przygotowania surowców- data zakończenia 14.08.2014 

 zapytanie na laboratoryjny piec obrotowy - data zakończenia 30.07.2014 

 zapytanie na prasę wytrzymałościową - data zakończenia 05.09.2014 

 zapytanie ofertowe na sita laboratoryjne i myjnię ultradźwiękową do sit - data zakończenia 

22.09.2014  

 

Ze względu na złożoność procesu i wysoką dynamikę realizacji projektu realizowanego przez Spółkę 

Celową, Emitent będzie całkowicie zaangażowany w rozwój Baltic Ceramics przez najbliższe kilka lat. 

Emitent zamierza być inwestorem aktywnym w odniesieniu do projektu Baltic Ceramics S.A.  

Aktywność ta ma obejmować przede wszystkim obszary związane z zagwarantowaniem Spółce zależnej 

środków finansowych na dalszy rozwój  w formie pomostowej (pożyczki) oraz wspieranie merytoryczne 

i organizacyjne.  

VIII. Strategia rozwoju działalności i działania w zakresie rozwiązań 

innowacyjnych 
 

VIII.1.  Strategia Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A.  

 

Strategia Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. opiera się na zidentyfikowanych 

trendach na rynku proppantów i realiach panujących na rynku europejskim i światowym: 

 systematyczny światowy wzrost zapotrzebowania na proppanty ceramiczne  

 gwałtowny światowy wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami węglowodorów 

 brak producentów proppantów ceramicznych w Unii Europejskiej 

 rozwój szczelinowania hydraulicznego w EMEA (Europe, Middle East Africa)  

 stosowanie proppantów ceramicznych przy wydobyciu gazu zaciśniętego (tight gas) w Europie 
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 coraz szersze stosowanie proppantów ceramicznych w procedurach związanych z 

wydobyciem węglowodorów offshore 

 zwiększenie zapotrzebowania na proppanty ceramiczne przy konwencjonalnych odwiertach 

w złożach węglowodorów 

 

VIII.2.  Aktywność Emitenta i najistotniejsze wydarzenia w okresie 

objętym raportem 

 

Rozmowy w zakresie wsparcia i rozwoju strategicznego projektu Baltic Ceramics S.A. 

W ramach realizacji strategii rozwoju działalności i budowy zakładu produkcyjnego proppaty 

ceramiczne Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. odbył we wrześniu br. szereg rozmów roboczych z 

przedstawicielami amerykańskiej administracji. W spotkaniach uczestniczyli: przedstawiciel The United 

States Department of Energy oraz przedstawiciel The United States Energy Association. W rozmowach 

brali udział również przedstawiciele amerykańskiej firmy private equity zajmującej się inwestycjami w 

aktywa związane ze źródłami energii i sposobami jej pozyskiwania oraz jednej z waszyngtońskich firm 

doradczych działających w obszarze energii. 

The United States Department of Energy („US DOE”) to urząd federalnego rządu Stanów 

Zjednoczonych zajmujący się szeroko rozumianym sektorem energii. Zajmuje się m.in. zagadnieniami 

związanymi z węglowodorami niekonwencjonalnymi, w tym gazem łupkowym. W przeszłości US DOE 

jako pierwszy wsparł rozwój technologii poszukiwania i wydobywania tzw. gazu łupkowego przy użyciu 

technologii szczelinowania hydraulicznego. Między innymi wsparł działania Mitchell Energy, niewielkiej 

wówczas firmy poszukiwawczej, która jako pierwsza zastosowała proces szczelinowania 

hydraulicznego do wydobycia gazu łupkowego. US DOE wspierało również rozwój technologii 

wytwarzania proppantów ceramicznych. 

The United States Energy Association („USEA”) to stowarzyszenie publicznych i prywatnych organizacji, 

korporacji i amerykańskich agencji rządowych związanych z energią. USEA reprezentuje interes 

amerykańskiego sektora energetycznego, polegający na wzroście zrozumienia dla znaczenia spraw 

związanych z energią zarówno na terytorium USA jak i na całym świecie. 

Waszyngtońska firma doradcza działająca w obszarze energii uczestnicząca w spotkaniach wspiera 

projekt Baltic Ceramics S.A. Jej założyciel współodpowiadał m.in. za obszar energii w kilku 

amerykańskich administracjach. 

W trakcie spotkań omówione zostały między innymi następujące sprawy: 

1)    Potencjalne pola współpracy i możliwego wsparcia dla Baltic Ceramics S.A., dotyczące w 

szczególności: (a) możliwości szkoleń w USA w zakresie zagadnień związanych z poszukiwaniem i 

wydobyciem węglowodorów niekonwencjonalnych oraz stosowaniem proppantów ceramicznych, (b) 
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możliwości szkoleń w USA w zakresie przeprowadzenia odwiertów pionowych i poziomych, a także 

szczelinowania hydraulicznego i stosowania w tym celu proppantów ceramicznych, (c) możliwości 

udziału w pracach rozwojowych dotyczących proppantów ceramicznych w ośrodkach naukowych i R&D 

w USA (d) możliwego wsparcia przy pozyskaniu finansowania w USA dla technologii (maszyn i 

urządzeń) związanych z produkcją, rozwojem i badaniem proppantów ceramicznych, pochodzących z 

USA. 

2)    Bieżąca sytuacja w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce. 

3)    Sytuacja w regionie dotycząca poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnych. 

4)    Geologiczne uwarunkowania poszukiwania i wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych w 

regionie. 

5)    Obecni na rynku poszukiwania i wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych uczestnicy i ich 

osiągnięcia. 

6)    Obecność amerykańskich firm wydobywczych i serwisowych w Polsce. 

7)    Aspekty legislacyjne, związane z wydobyciem gazu łupkowego. 

8)    Działania niezbędne dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i znaczenie proppantów 

ceramicznych w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów niekonwencjonalnych. 

9)    Potencjalne rynki zbytu dla proppantów ceramicznych produkowanych przez Baltic Ceramics S.A. 

w regionie EMEA. 

W ramach prowadzonych przez Spółkę rozmów we wrześniu br. odbyło się również spotkanie w 

Wydziale Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, w trakcie którego 

omówione zostały ważne aspekty związane z ww. projektem strategicznym. 

W opinii Zarządu Spółki wsparcie amerykańskiej administracji jest istotnym elementem dla wdrożenia 

i uruchomienia produkcji proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics S.A. 

Dokonanie międzynarodowego zgłoszenia patentowego wynalazku spółki Baltic Ceramics S.A. 

Emitent realizując postanowienia ujęte w strategii i rozwijając innowacyjność w firmie informuje, iż w 

dniu 1 października 2014 r. Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku, spółka zależna od Baltic Ceramics 

Investments S.A., złożyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowego 

zgłoszenia patentowego (PCT) o uzyskanie ochrony patentowej wynalazku pn.: „Proppanty ceramiczne 

o średniej wytrzymałości i sposób ich wytwarzania.” 

Przedmiotem ochrony wynikającej ze zgłoszenia patentowego Baltic Ceramics S.A. są proppanty 

ceramiczne, które cechują się średnią wytrzymałością i przeznaczone są do wykorzystywania podczas 

procesu szczelinowania skał o niskiej przepuszczalności w celu efektywnego wydobycia węglowodorów 

– ropy naftowej, kondensatu oraz gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych.  
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Złożenie kolejnego wniosku patentowego, po europejskim zgłoszeniu patentowym dokonanym we 

wrześniu 2013 roku, jest jednym z kluczowych elementów realizacji strategii w zakresie zabezpieczenia 

długoterminowego interesów Baltic Ceramics S.A. w kluczowych krajach UE, a następnie również w 

USA. 

Ww. zgłoszenie patentowe zostało przygotowane w ramach realizacji przez Baltic Ceramics S.A. 

projektu współfinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie 

w ramach  działania 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej”, Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Udział w targach międzynarodowych 

Spółka zależna Baltic Ceramics S.A. w listopadzie 2014 roku będzie aktywnie uczestniczyć w 

największych w Europie targach dotyczących surowców niekonwencjonalnych Shale Gas World 

Europe 2014, które odbędą się w Warszawie. Baltic Ceramics S.A. na swoim stanowisku zaprezentuje 

proppanty, które będą produkowane w budowanej fabryce. Targi te co roku przyciągają wszystkich 

najważniejszych graczy działających na rynku poszukiwania i eksploatacji surowców 

niekonwencjonalnych w Europie i na świecie.        

Zmiany w Zarządzie  

W III kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w Zarządzie Baltic Ceramics Investments S.A.  

Zmiany w Radze Nadzorczej 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w 

III kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  

Walne Zgromadzenia  

W III kwartale 2014 roku nie odbyło się żadne Walne Zgromadzenie Spółki.   

Emisja Akcji 

W okresie obejmującym niniejszy raport Emitent nie dokonywał emisji akcji.  

W dniu 24 lipca 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 

850/2014 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji 

zwykłych na okaziciela serii M Baltic Ceramics Investments S.A. 

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii M 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 869/2014 z dnia 30 lipca 2014 r. 

postanowił określić dzień 4 sierpnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect 1.594.203 akcji zwykłych na okaziciela serii M Baltic Ceramics 

Investments S.A. 
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W dniu 16 września 2014 r. Spółka złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

S.A. o dokonanie rejestracji akcji serii H, I, J, K oraz L, w związku z planowanym wprowadzeniem tych 

akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. 

W okresie objętym raportem Baltic Ceramics Investments S.A. rozwijała działalność związaną z 

rozpowszechnianie informacji o proppantach ceramicznych, nadzorowała działalność związaną z 

budową zakładu produkcyjnego przez spółkę celową Baltic Ceramics S.A. oraz badaniami nad 

rozwojem proppantów ceramicznych również prowadzoną przez spółkę celową.     

 

VIII.2.1.  Branża  

 

Proppanty ceramiczne są nieodzownie związane z poszukiwaniem i eksploatacją węglowodorów 

zarówno konwencjonalnych jak i niekonwencjonalnych. Podczas konwencjonalnej eksploatacji gazu  

i ropy naftowej proppanty ceramiczne znajdują zastosowanie w procesie zwanym Gravel Packing 

stosowanym aby zapobiec migracji ziaren piasku z formacji  ropo lub gazo nośnej do filtra 

 w odwiercie. Zabieg ten szczególnie często jest wykonywany w odwiertach na złożach zlokalizowanych 

na Morzu Północnym. Proppanty są również stosowane podczas szczelinowania hydraulicznego złóż 

tight gas czyli gazu zaciśniętego w piaskowcach o słabej przewodności. Podczas eksploatacji złóż gazu 

z łupków są one nieodzownym elementem, dla złóż położonych poniżej 3000 m p.p.t. W obu ostatnich 

przykładach pełnią one role podsadzki zapobiegając zamknięciu się szczelin powstałych podczas 

szczelinowania hydraulicznego.     

Rozwój Rynku proppantów ceramicznych  

Najnowsze przewidywania rozwoju rynku proppantów ceramicznych na następne dziesięć lat 

przedstawia raport Proppants Market Forecast 2014-2024 opracowany przez firmę Visiongain. Według 

danych pochodzących z tego raportu zapotrzebowanie na proppanty jak i wartość tego rynku będzie 

dynamiczne rosnąć. W raporcie tym po raz pierwszy została omówiona firma Baltic Ceramics S.A. jako 

jedyny w Unii Europejskiej producent proppantów ceramicznych. Jest to wyróżnienie ponieważ 

zestawia ona naszą firmę z takimi potentatami rynku jak Carbo Ceramics i Imerys. Dla porównania, 

raport ten omawia tylko kilku chińskich producentów proppantów ceramicznych.  

Według wniosków wyciągniętych przez autorów tego raportu w ciągu następnych dziesięciu lat to USA 

będzie największym odbiorcą proppantów na świecie. Jednak autorzy zauważają, że inne rynki będą 

starały się dogonić USA w eksploatacji surowców niekonwencjonalnych, co może doprowadzić do 

zwiększenia zapotrzebowania na proppanty ceramiczne, również na innych rynkach, w szczególności 

chińskim, argentyńskim oraz europejskim.   
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Powyższa tabela przedstawia prognozę wartości rynku poszczególnych typów propantów. Jak można 

zauważyć wartość rynku proppantów ceramicznych będzie ciągle rosła z 2,98 biliona dolarów w roku 

2013 osiągnie ona wartość 5,42 biliona dolarów w roku 2024.  Tym samy rynek ten będzie więcej wart 

niż np. rynek piasku otoczkowanego żywicą.  

W przeciągu następnych dziesięciu lat będzie następował wzrost zapotrzebowania i produkcji 

proppantów ceramicznych na świecie, co przedstawia poniższy wykres. Warto zauważyć, iż najbardziej 

dynamiczny wzrost zapotrzebowania na propppanty ceramiczne nastąpi pomiędzy rokiem 2014 a 

2020.  
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 Po tym okresie tępo wzrostu zapotrzebowania nieco osłabnie jednak nadal będzie miało tendencje 

wzrostową.  

Proppanty ceramiczne a ceny ropy i gazy   

W ciągu ostatnich miesięcy można obserwować na rynkach światowych ciągły spadek cen zarówno 

ropy naftowej jak i powiązanych z tym cen gazu ziemnego. Sytuacja ta prawdopodobnie wynika z kilku 

nakładających się czynników polityczno-ekonomicznych. Bijące rekordy wydobycia ropy naftowej i 

gazu ziemnego Stany Zjednoczone coraz mniej importują tych surowców z innych państw. Towarzyszy 

temu również wzrost rezerw tych surowców w USA. Powoduje to, iż na rynku światowym ropy 

naftowej jest coraz więcej. Kartel OPEC, który do tej pory odgrywał znaczącą rolę w kształtowaniu się 

cen węglowodorów poprzez zmniejszenie lub zwiększenie produkcji ropy i gazu, zareagował na taką 

sytuację w odmienny sposób niż w innych przypadkach kiedy ceny spadały. Państwa wchodzące w 

skład kartelu, a w szczególności Arabia Saudyjska zaczęły spadek cen nadrabiać zwiększając produkcję 

węglowodorów. Spowodowało to jeszcze większy spadek cen, który trwa do dziś. W kuluarach mówi 

się nawet, że Arabia Saudyjska sprzedaje ropę naftową po cenie rynkowej minus 1 dolar, aby w ten 

sposób dalej zwiększyć popyt na swoją ropę. Takie postępowanie Arabii Saudyjskiej doprowadziło do 

podziału w OPEC, gdyż nie wszystkie państwa wchodzące w skład tej organizacji podzielały tą politykę. 

Warto zadać sobie pytanie dlaczego Arabia Saudyjska wiedząc jak zachowa się rynek tak postąpiła? 

Odpowiedzi na to pytanie możemy się tylko domyślać, choć najbardziej prawdopodobne jest 

wpływanie na ograniczenie opłacalności wydobycia surowców niekonwencjonalnych w Stanach 

Zjednoczonych. Eksploatacja surowców w Arabii Saudyjskiej jest bardzo tania i wynosi około 15 do 20 

dolarów za baryłkę, natomiast jeszcze do niedawna koszty eksploatacji ropy łupkowej w USA wahały 

się około 70 $ za baryłkę. Arabia Saudyjska liczyła na ograniczenie rewolucji łupkowej poprzez 

wyeliminowanie małych firm z rynku amerykańskiego, które nie byłyby w stanie przetrwać tak niskich 

cen surowców. Jednak amerykańskie firmy zareagowały zupełnie inaczej, mianowicie zmniejszyły one 

koszty eksploatacji w ciągu ostatnich dwóch lat o 15$ na baryłce tak więc na chwilę obecną koszty 

eksploatacji wynoszą około 55$ za baryłę. Wojna cenowa pomiędzy USA a Arabią Saudyjską wciąż może 

powodować spadki cen surowców.  

Spadki cen ropy naftowej i ciągłe obniżanie kosztów eksploatacji surowców niekonwencjonalnych 

wywołały pewne obawy, iż proppanty ceramiczne będą wypierane z rynku na rzecz tańszych 

zamienników. Nie da się ukryć, iż takie ruchy zostały poczynione przez niektóre firmy serwisowe, 

jednak wyniki takich eksperymentów najlepiej komentuje Prezes firmy Carbo. Przedstawia on sytuacje 

z jakimi się spotkał, miedzy innymi opisuje on sytuację dużej firmy działającej na złożu Bakken, która 

stosowała proppanty ceramiczne, a następnie zaczęła zmieniać je w ramach oszczędności na 

piaskowe. Wynikiem takiej zamiany był spadek kosztów szczelinowań o 10% jednak 6 miesięczna 

produkcja spadła o 20 % co spowodowało znaczne straty w zyskach. W rezultacie firma to zwiększyła 

ilość sekcji szczelinowania do 30 z początkowych 20 i nadal stosowała proppanty ceramiczne. W 

wyniku tej zmiany operator zwiększył o  50% produkcję w porównaniu do początkowej wartości. 

Innym przykładem jest firma działająca na złożu Eagle Ford, która zastąpiła proppanty ceramiczne 

piaskiem i wydłużyła odwierty horyzontalne oraz zwiększyła ilość sekcji szczelinowań. Zastosowanie 

tych metod spowodowało, że 30-dniowa produkcja z tych odwiertów zwiększyła się tylko o 7%, czyli 

znacznie niżej niż zakładano. Następnie operator ten zmienił stosowane proppanty z piasku na 
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proppanty ceramiczne pozostawiając inne zmiany. Wynikiem tego był wzrost 30-dniowej produkcji 

o 76%.   

Wszystkie te przykłady potwierdzają fakt iż zmiana propantów z ceramicznych na piasek owszem 

prowadzi do redukcji kosztów odwiertów ale przede wszystkim prowadzi do drastycznego spadku 

produkcji. Oznacza to, że spadek przychodów generuje większą stratę, niż uzyskane w ten sposób 

oszczędności.    

Dodatkowo, należy nadmienić, że zwiększenie zużycia piasku do szczelinowania przy produkcji gazu nie 

wpłynęło istotnie na spadek sprzedaży proppantów, gdyż w coraz większych ilościach są one używane 

przy wydobywaniu ropy łupkowej. W chwili obecnej więcej proppantów ceramicznych jest 

wykorzystywanych do produkcji ropy naftowej niż do gazu. 

 

VIII.2.1.1. Rozwój poszukiwania Gazu łupkowego w Polsce 

 

W Polsce na chwilę obecną wykonano 67 odwierty za gazem niekonwencjonalnym, z czego 16 to 

odwierty horyzontalne a reszta to odwierty pionowe. W trakcie wiercenia jest jeden odwiert 

poszukiwawczy - Majdan Sopocki -1, wykonywany na koncesji Tomaszów Lubelski w woj. lubelskim 

(powiat tomaszowski, gmina Susiec), należącej do PGNiG S.A. W III kwartale 2014 r. wykonano 3 otwory 

poszukiwawcze. Na chwilę obecną obowiązuje 60 koncesji na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż 

węglowodorów niekonwencjonalnych, w tym gazu z łupków. Koncesje te zostały udzielone na rzecz 19 

polskich i zagranicznych koncesjonariuszy. Dotychczas w Polsce zabiegi szczelinowania hydraulicznego 

przeprowadzono w 25 otworach, w tym 12 w odcinkach poziomych. W najbliższym czasie planowane 

jest wykonanie 3 odwiertów poszukiwawczych za gazem łupkowym: 

 Zwierzyniec-2 w gminie Szczebrzeszyn, powiat zamojski, woj. lubelskie, na koncesji 

Zwierzyniec, inwestor: Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o., 

 Jackowo LEP-1 (LEP-1ST1H) w gminie Choczewo, powiat wejherowski, woj. pomorskie, 

koncesja Lębork, inwestor: Lane Energy Poland Sp. z o.o., 

 Lewino-2h w gminie Linia, powiat wejherowski, woj. pomorskie, koncesja Gdańsk W, inwestor: 

Baltic Oil&Gas Sp. z o.o. 

 

Działania proedukacyjne 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęca studentów kształcących się w zakresie technologii 

eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego, do udziału w programach stażowo-

szkoleniowych w czołowych ośrodkach akademickich na świecie. Do wykorzystania na ten cel jest 16 

mln złotych. Konkurs o wyżej wymienione staże prowadzony jest w ramach projektu systemowego 

Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i staży w zakresie 

energetyki jądrowej i technologii eksploatacji oraz rozpoznawania zasobów gazu łupkowego”, 

realizowanego w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Projekt zakłada 

bezpłatny udział 120 polskich pracowników polskich uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w 

stażach i szkoleniach w najlepszych ośrodkach naukowych na świecie w grupach 30-40 osobowych w 

terminie IV kwartał 2014 r. – III kwartał 2015 r. Osoby po odbyciu tego stażu powrócą do Polski i będą 
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zobowiązane nabytą wiedzę, przekazywać na swoich uczelniach w Polsce. Wynikiem tych działań ma 

być rozwój na macierzystej uczelni kierunków studiów i specjalności związanych z danymi obszarami, 

opracowywanie programów kształcenia oraz rozwój badań naukowych, a ponadto m.in. działalność na 

rzecz współpracy z przedsiębiorstwami, wzrostu akceptacji społecznej dla wydobycia gazu łupkowego 

w Polsce. Każdy program stażowo-szkoleniowy będzie trwał do 2 miesięcy.  

 

Działania legislacyjne 

 

Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i 

transportowania węglowodorów. Specustawa określa szczegółowe zasady przygotowania i realizacji 

całokształtu inwestycji. 

Projekt ustawy przygotowany w resorcie skarbu przewiduje skrócenie czasu, jaki na decyzje w sprawie 

poszukiwań złóż ma administracja, oraz terminów odwoławczych. Zostanie zmniejszona ilość 

urzędników, od których zależeć będzie postęp prac. Wojewodowie mają zostać głównymi  

decydentami w tych kwestiach. Dokument przewiduje także zastąpienie różnego typu pozwoleń, 

uzgodnień i zgód poprzez niewiążące opinie (wraz z wprowadzeniem domniemania opinii pozytywnej). 

Branża liczyła na to, że uproszczenie procedur administracyjnych znajdzie się w Prawie geologicznym i 

górniczym, ale w przyjętym niedawno przez parlament dokumencie nie znalazły się te kwestie. Firmy 

poszukiwawcze ubolewają również nad przyjętymi rozwiązaniami ws. podatku węglowodorowego. O 

ile bowiem sam podatek firmy będą musiały płacić od roku 2020, o tyle podatkowa biurokracja ma 

ruszyć już za półtora roku. 

 

Polska wraz z 67 odwiertami jest jednym z liderów poszukiwania węglowodorów niekonwencjonalnych 

w Europie. Sytuacja ta powoduje, że kraje zainteresowane rozwojem tej dziedziny chcą podglądać 

Polskie rozwiązania oraz ich działanie. W myśl przedstawionej sytuacji w dniach 10 – 12 września 

delegacja duńskich europarlamentarzystów odwiedziła Polskę. Podczas wizyty goście z Danii byli 

najbardziej zainteresowani aspektami środowiskowymi związanymi z poszukiwaniem i 

rozpoznawaniem gazu z łupków.  

 

Informacje z sektora 

 

Brytyjska spółka 3Legs Resources poinformowała o wynikach testów produkcyjnych prowadzonych w 

otworze Lublewo LEP-1ST1H na Pomorzu. Trwające od 8 sierpnia 2014 r. stałe przypływy gazu wynoszą 

średnio 11,2 tys. m3/dobę. Jest to wielkość mniejsza niż zakładano. Spółka donosi, że przepływy ropy 

naftowej są większe (157 baryłek lekkiej ropy). Spółka zapowiedziała skorzystanie z opcji zbycia 

udziałów na rzecz ConocoPhillips – głównego udziałowca projektu. Zabieg szczelinowania odwiertu 

Lublewo został według spółki wykonany prawidłowo. Odcinek poddany stymulacji miał 1500 m i 

wykonano w nim 25 szczelinowań w sekcjach. Zużyto przy tym około 3500 ton podsadzki (proppantu). 

Conoco Philips, który był głównym operatorem tych koncesji zapowiedział, że będzie kontynuował 

prace na posiadanych koncesjach.   

 

San Leon Energy zapowiedział kontynuowanie prac badawczych na odwiercie Lewino-1G2 leżącym na 

pomorskiej koncesji Gdańsk W. Firma wierzy w osiągnięcie komercyjnego wydobycia gazu ziemnego z 

łupków mimo niezadowalających wyników prac prowadzonych przez inne koncerny w okolicy.  
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Według informacji podanych przez koncern San Leon, przepływ gazu w odwiercie Lublewo LEP-1STH 

jest ponad 10 razy większy niż w odwiercie Lewino- 1G2.  

Pod koniec sierpnia San Leon podał, że planuje przeprowadzić w tym roku jeszcze kilka odwiertów - 

m.in. w Rawiczu we współpracy z Palomar oraz dwa w obszarze Karpat i jeden w Basenie Permskim. 

Jednocześnie zrezygnował z 9 posiadanych w Polsce koncesji (stanowiących 14% obszaru całości 

polskich koncesji spółki). 

Spółka Stena AB należąca do Grupy Stena włączyła się do poszukiwania surowców 

niekonwencjonalnych w Polsce. Zakupiła ona od firmy 3Legs Resources trzy kocesje w woj. pomorskim: 

Cedry Wielkie, Godkowo i Stegna. Tranzakcja ta opiewała na blisko 500 tys. euro. Łączna powierzchnia 

koncesji wynosi 2 338 km2. Spółka Stena AB nabyła także około 50 km2 danych sejsmicznych 3D 

wykonanych na koncesji Cedry Wielkie. Szwedzki koncern Stena AB prowadzi zróżnicowaną działalność 

na całym świecie: zatrudnia około 17 000 pracowników, posiada 173 jednostki pływające (obecne i w 

budowie), 96 turbin wiatrowych oraz ma ponad 30 mld SEK przychodów rocznie. 

 

Prezes koncernu KGHM Polska Pan Herbert Wirth w jednym z wywiadów poruszył ciekawy mało w 

Polsce popularny i jeszcze mniej rozpoznany wątek mianowicie poszukiwania gazu zaciśniętego. 

Według niego ma on większą szanse na szybką eksploatacje niż gaz łupkowy. Tight gas (gaz zaciśnięty) 

na terenie Polski występuje na monoklinie przedsudeckiej w piaskowcach czerwonego spągowca pod 

złożami miedzi.    

 

 

VIII.2.1.2. Rozwój poszukiwania gazu łupkowego w poszczególnych krajach 

Europejskich  

 

Białoruś 

 

Koncern Belorusneft odnotowuje rosnące zainteresowanie świadczącymi przez siebie usługami 

szczelinowania hydraulicznego. Koncern wykonuje zabiegi szczelinowania także w Rosji. Koncern 

zakończył pod koniec zeszłego miesiąca prace nad wykonaniem pierwszego wieloetapowego zabiegu 

szczelinowania hydraulicznego w rosyjskimi obwodzie Samara. Białoruscy specjaliści od lutego do 

czerwca wykonali na zlecenie firmy RITEK JSC  19 zabiegów szczelinowania.  Belorusneft może 

spodziewać się kolejnych zleceń dotyczących stymulacji odwiertu to tym jak w maju Białoruś, Rosja i 

Kazachstan podpisały umowę o stworzeniu Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, gwarantującej swobodny 

przepływ towarów, usług, kapitału oraz pracowników. Specjaliści koncernu po powrocie z Rosji zajmują 

się wykonaniem podobnego zabiegu na terenie Białorusi. W ubiegłym roku Ministerstwo Zasobów 

Naturalnych i Ochrony Środowiska nawiązało współpracę z brytyjską firmę Toros. Koncern szuka złóż 

ropy naftowej razem z państwowym koncernem Belarusneft. Obszar poszukiwań znajduje się w 

obwodzie homelskim, na południowym wschodzie kraju. 

 

Wielka Brytania  

 

Rząd Wielkiej Brytanii nadal bardzo aktywnie zachęca do rozwoju poszukiwań węglowodorów 

niekonwencjonalnych. Zintensyfikował on swoje wysiłki w poszukiwaniu inwestorów przed 

nadchodzącą rundą koncesyjną w której będą rozdawane koncesje na poszukiwanie tych surowców.   
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Mimo działań rządu dwa światowe koncerny czyli Shell oraz BP nie wyraziły chęci angażowania się w 

poszukiwania gazu łupkowego na terenie Wielkiej Brytanii.   

Według najnowszych doniesień Brytyjskiej służby Geologicznej na terenie Midland Valley w Szkocji 

znajdują się znaczne złoża gazu łupkowego szacowane na 80,3 tryliona stóp sześciennych. Powyższe 

złoże mieści się pomiędzy Edynburgiem a Glasgow i według specjalistów może występować tu również 

ropa. Minusem tego złoża jest stosunkowo skomplikowana budowa geologiczna oraz fakt iż obszar, na 

którym znajduje się to złoże jest silnie zurbanizowany. Mimo to rząd Szkocki planuje rozwój tego 

perspektywicznego złoża.    

Największy koncern poszukujący gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii, firma IGas zamierza wykonać 

październiku trzeci odwiert rozpoznawczy. Rząd w Londynie liczy na to, że wydobycie tego 

surowca pomoże ograniczyć rosnące uzależnienie od importu gazu.  

Zaplanowany na październik odwiert Bart Moss w północno – wschodnim regionie East Midlands ma 

pozwolić na ocenę potencjału skał łupkowych w tym regionie Wysp Brytyjskich. Firma nie wyklucza 

złożenia do końca tego miesiąca kolejnych wniosków o wydanie koncesji razem z innymi partnerami. 

IGas już teraz współpracuje z francuska firmą Total, która nabyła cześć udziałów 2 koncesjach 

należących do brytyjskiego koncernu. 

 

Dania  

 

Według najnowszych doniesień Koncern Total w grudniu 2014 lub najpóźniej na początku stycznia 2015 

r. ma zamiar wykonać pierwsze odwierty poszukiwawcze w tym kraju. Na wykonanie tych odwiertów 

koncern ten dostał już pozwolenie z Gminy Frederikshavn w północnej Danii.  

 

Niemcy  

 

Dyskusja na temat wprowadzonego niedawno prawa ograniczającego szczelinowanie hydrauliczne w 

Niemczech wciąż trwa. Pojawiające się dyskusje na temat zapisów wprowadzonych w prawie skupiają 

się na definicjach szczelinowania konwencjonalnego i niekonwencjonalnego oraz nad wyjątkami w 

jakich szczelinowanie niekonwencjonalne będzie dopuszczone. Warto zaznaczyć iż szczelinowanie 

niekonwencjonalne nie zostało całkowicie zakazane, możliwe jest przeprowadzanie szczelinowań 

niekonwencjonalnych poniżej głębokości 3000 m p.p.t oraz dla celów naukowych. Zezwolono, choć  

równocześnie zwiększono również wymagania ochrony środowiska na szczelinowanie 

konwencjonalne. Proppanty ceramiczne są używane zarówno w jednym jak i drugim typie 

szczelinowania.    

 

Litwa 

 

Rząd Litewski planuje przeprowadzić w najbliższym czasie nowy przetarg na poszukiwanie 

węglowodorów niekonwencjonalnych. Zapewnia on, że mimo opuszczenia przez Chevron Litwy będzie 

kontynuował rozwój poszukiwania gazu z łupków. Warto wspomnieć, iż rząd Litewski wprowadził w 

ostatnim czasie zmiany w ustawodawstwie mające zachęcić inwestorów do inwestycji na Litwie.   
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Bułgaria 

 

Przedstawiciele branży górniczej zaapelowali do nowego premiera rządu o zniesienie zakazu 

szczelinowania hydraulicznego. Zdaniem przedstawicieli branży gaz łupkowy będzie okazją do 

dywersyfikacji dostaw błękitnego paliwa i do obniżenia cen gazu ziemnego. Zniesienie zakazu 

szczelinowania hydraulicznego wydaje się być mało prawdopodobne. Obecny gabinet ma zbyt słabe 

poparcie do wprowadzania istotnych zmian w bułgarskim prawie przed zaplanowanymi na październik 

przedterminowymi wyborami parlamentarnymi. Pod koniec zeszłego miesiąca Instytut Badań nad 

Gospodarką Rynkową oszacował potencjalne zyski płynące z wydobycia gazu łupkowego w Bułgarii. 

Według najbardziej konserwatywnego podejścia eksploatacja tego surowca mogłaby wygenerować 

między 25 -38 tys. nowych miejsc pracy. Wydobycie gazu łupkowego w Bułgarii przyczyniłoby się także 

do zwiększenia średniej rocznej stopy wzrostu gospodarczego o 0,6 proc. 

 

VIII.2.1.3. Rozwój poszukiwań gazu łupkowego poza Europą 

 

Rozwijająca się “Rewolucja Łupkowa” i związana z nią potrzeba opracowania nowych technologii 

wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż niekonwencjonalnych doprowadziła do 

opatentowania na całym świecie rekordowej liczby innowacyjnych rozwiązań w sektorze wydobycia 

węglowodorów.  

Jak informuje agencja Reuters, w  2013 roku złożono ponad 12 tys. wniosków o opatentowanie nowych 

urządzeń oraz technologii w sektorze wydobycia surowców energetycznych. Liczba złożonych 

wniosków jest większa aż o 1/3 niż w 2012 roku i trzy razy większa niż 10 lat temu. Wyczerpujące się 

dotychczas eksploatowane złoża węglowodorów oraz rosnące zapotrzebowanie na surowce 

energetyczne  wymagają  opracowania innowacyjnych rozwiązań, które pomogą wydobyć surowce ze 

złóż dotąd nieekonomicznych w eksploatacji. Wśród opatentowanych rozwiązań dominują te 

dotyczące udoskonalenia technologii szczelinowania hydraulicznego oraz maszyn, które umożliwią 

dostęp do głębiej zalęgających pokładów surowca. Państwami z których pochodzi największa liczba 

zgłoszeń patentowych to  Chiny 60% oraz USA.  

 

Argentyna 

 

Argentyna posiada drugie co do wielkości złoża gazu łupkowego na świecie (ponad 22 mld m3) 

zlokalizowane w czterech basenach. Ze względu na wielkość zasobów, korzystną budowę geologiczną 

oraz istniejącą infrastrukturę najbardziej perspektywiczne wydaje się pole gazowe Vaca Muerta  

w basenie Neuquen przy granicy z Chile. Prace eksploracyjne tego pola są w toku, a liczba istniejących 

odwiertów już w 2012 roku wynosiła powyżej 80. Głównym zagranicznym inwestorem jest koncern 

Chevron, który ściśle współpracuje z argentyńską państwową spółką energetyczną YPF. Spółka ta 

zamierza przeznaczyć ponad 6,5 mld dolarów na rozwój produkcji do 2017 roku.  

W przeciągu ostatnich trzech miesięcy Argentyna wprowadziła nową ustawę energetyczną, której 

zadaniem jest zachęcenie zagranicznych inwestorów do inwestowania w Argentyńskie węglowodory 

niekonwencjonalne. Nowa ustawa ogranicza przepisy obowiązującego od 1967 prawa dającego 

samorządom regionalnym możliwość wydawania koncesji poszukiwawczo-wydobywczych oraz 
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ustalania opodatkowania firm zagranicznych. Według nowych przepisów te uprawnienia przejmie rząd 

centralny Argentyny.  

 

Oprócz zmiany w prawodawstwie Argentyna ciągle zabiega o nowych inwestorów zagranicznych, w 

ostatnim czasie na inwestycje w tym kraju zdecydowały się takie firmy jak: Soros, Exon mobile, 

PetroChina, Petronas.   

  

Chiny 

 

Chiński program rozwoju eksploatacji węglowodorów niekonwencjonalnych cały czas się rozwija. 

Pomimo, iż rząd chiński ogłosił, że zmniejszył przewidywania co do wielkości eksploatowanego gazu do 

roku 2020 to produkcja ciągle rośnie.   

W lipcu chiński rząd oficjalnie poinformował o rozpoczęciu komercyjnego eksploatowania gazu 

ziemnego z łupków. Jak do tej pory wykonano 400 odwiertów i osiągnięto wydobycie na poziomie 1,5 

mld metrów sześciennych.  

Chiny wprowadzą na przełomie roku nowe stawki podatków od wydobycia gazu ziemnego i ropy 

naftowej. W zamian władze w Pekinie zniosą tzw. opłatę rekompensacyjną od zasobów mineralnych i 

wstrzymają pobieranie innych obciążeń dla sektora węglowego oraz  ropy i gazu. 

Władze w Pekinie zdecydowały, że od 1 grudnia 2014 roku wzrośnie opłata eksploatacyjna w związku 

z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego o 1 proc. Po poprawce wyniesie ona 6 proc. 

Opodatkowanie węgla wrośnie z 2 do 10 proc. Wyższe opłaty zostaną jednak zrekompensowane 

poprzez zlikwidowanie tzw. opłaty rekompensacyjnej od zasobów mineralnych oraz innych opłat dla 

sektora wydobywającego węgiel i węglowodorowy. 

Wprowadzone podatki od wydobycia ropy i gazu nie będą jednak jednolite na terenie całych Chin. 

Reforma wprowadza stawki preferencyjne dla firm prowadzących prace wydobywcze w szczególnie 

trudnych warunkach geologicznych, wymagających dodatkowych zabiegów stymulujących oraz 

oczyszczających. Niższa stawka podatku stosowana będzie na obszarach morskich, gdzie złoża znajdują 

się na głębokości ponad 300 metrów. 

Dwa największe chińskie koncerny naftowe PetroChina i Sinopec zapowiadają, że w przyszłym roku 

wydobycie gazu łupkowego osiągnie poziom 6 mld metrów sześciennych. Obie z tych firm planują 

systematycznie zwiększać wydobycie surowca, mimo problemów technologicznych by do roku 2020 

osiągnąć poziom 30 mld metrów sześciennych. Sinopec zamierza w kolejnych miesiącach wydać ok. 3,5 

mld dol. na prace wiertnicze w poszukiwaniu gazu w złożach łupkowych, co pozwoli na wydobycie na 

poziomie 3,5 mld m3. Natomiast PetroChina Co. planuje przeznaczyć w przyszłym roku na cele 

inwestycyjne 1,8 mld USD. a to ma przełożyć się na wydobycie gazu na poziomie ponad 2,5 mld m3 

gazu. 

 

Indie 

 

Według najnowszych doniesień firma Oilex przeprowadziła udane szczelinowanie hydrauliczne na 

swoim odwiercie Cambay-77H. W tej chwili trwają prace badawcze mające stwierdzić jakie zasoby ma 

przewiercona formacja skalna. Warto zauważyć iż wstępne wyniki wskazują na dużą zawartość gazu w 

złożu.   
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USA 

 

Opisana w poprzednim raporcie sytuacja na rynku amerykański wciąż trwa. Z miesiąca na miesiąc 

wzrasta ilość wydobywanego gazu i ropy naftowej z złóż niekonwencjonalnych. Pobijane są kolejne 

rekordowe poziomy wydobycia.  

Zwiększ się szybkość wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej eksploatowanej w USA. Jest to efekt 

szybkiego uczenia się przez amerykańskie firmy wiertnicze tajników swoich złóż łupkowych.  

 

Średnia produkcja ropy naftowej na odwiert przez pierwsze 48 miesięcy od szczelinowania 

hydraulicznego.  

 
Źródło Raport EIA 

 

Powyższy wykres przedstawia tempo wydobycia ropy naftowej oraz jej systematyczny wzrost na 

przestrzeni ostatnich sześciu lat. Jak można odczytać z wykresy firmy poprawiły około 20 krotnie 

początkową wydajność. Dzięki takiemu wzrostowi poprawia się ekonomika całego odwiertu. 

Amerykańskie firmy aby osiągnąć takie wyniki zwiększyły ilość wierconych odwiertów poziomych, 

zwiększyły ilość segmentów szczelinowania oraz stosują większą ilość proppantów. W efekcie rośnie 

szybko wydajność produkcji liczona na jedną wiertnie.   

Dostępność taniej energii dźwiga z kryzysu rynek amerykański i powoduje znaczny wzrost gospodarczy 

w szczególności na obszarach eksploatacji gazu i ropy łupkowej. Warto zauważyć, iż koszty produkcji w 

USA nie różnią się obecnie od kosztów w Europie Wschodniej. Badanie Boston Consulting Group z 

kwietnia 2014 r. potwierdziło, że Stany Zjednoczone produkują najtaniej zarówno pośród krajów 

wysoko uprzemysłowionych, jak i wśród 10 największych światowych eksporterów. Nawet chińscy 

producenci nie są już w stanie zauroczyć Amerykanów, bo oferują produkcję zaledwie o 5 proc. tańszą 

niż w USA. Wszyscy inwestują w USA. Przykładem takich firm mogą być japońscy i koreańscy 

producenci samochodów którzy, rozbudowują swoje fabryki w Stanach z zamysłem produkcji na rynek 

europejski. Niemiecki Siemens zaczął w Wirginii produkcję turbin gazowych dla Arabii Saudyjskiej. 

Według jednego z liderów rynku chemicznego Dow Chemical w 2013 roku w USA ponad 80 firm z 

branży prowadziło ponad 100 nowych energochłonnych projektów o łącznej wartości dużo ponad 100 

mld dol.; ponad 1/3 jest już w budowie, blisko 60 proc. ma wystartować w tym i przyszłym roku. Giganty 
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(Shell, Chevron czy Bayer) budują nowe lub rozbudowują istniejące fabryki. To jednak nie tylko chemia. 

Nucor, najbardziej zyskowna firma stali na świecie otwiera największą fabrykę stali w Luizjanie i zaczyna 

budować następną. Obie będą pracować na gazie ziemnym. 

Boom na gaz i ropę wygenerował jak dotąd 1,7 mln nowych miejsc pracy bezpośrednio i pośrednio (w 

przemyśle naftowym i w innych sektorach). Liczba ta ma się podwoić przed rokiem 2020. Średnia 

zarobków w bezpośredniej pracy przy wierceniu i wydobyciu to ponad 100 tys. USD rocznie. 

 

Iran  

 

Iran jest kolejnym państwem zainteresowanym eksploatacją surowców niekonwencjonalnych. 

Głównym celem tych prac ma być zwiększenie wydobycia krajowych złóż.  

Teheran podjął już współpracę z niemieckimi i chińskimi firmami energetycznymi. Iran ma duże zasoby 

ropy oraz gazu łupkowego, głównie na zachodzie i na południu. Jak poinformował Ormuz Qalavand, 

dyrektor pionu badawczego koncernu National Iranian Oil Company (NIOC), prowadzone są 

zaawansowane negocjacje z niemieckimi firmami w celu rozpoczęcia poszukiwań węglowodorów ze 

złóż niekonwencjonalnych w prowincji Lorestan, na zachodzie kraju. Zdaniem irańskiego urzędnika 

inwestycjami w poszukiwania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów są zainteresowane firmy z 

Chin.  

 

Arabia Saudyjska 

 

Cztery zagraniczne koncerny wyraziły zainteresowanie udziałem w przetargu na prace poszukiwacze za 

gazem niekonwencjonalnym w Arabii Saudyjskiej. Rosnące zapotrzebowanie na energię w tym kraju 

wymusza na państwowych koncernach poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia. Wśród czterech 

wspomnianych firm są GS Engineering and Construction, Maire Tecnimont, JGC oraz SNC-Lavalin z 

Kanady. Zwycięzcy przetargu będą uczestniczyć w projekcie poszukiwawczym za gazem łupkowym 

Waad al-Shamal, gdzie operatorem jest państwowy koncern Aramco. Rejon prac zlokalizowany jest w 

pobliżu miasta Turaif w północnej części Arabii Saudyjskiej. Dzięki rozpoczęciu współpracy z 

zagranicznymi partnerami saudyjski koncern planuje do 2018 roku wydobywać dziennie 5,6 mln 

metrów sześc. gazu. Wydatki koncernu Aramco na prace poszukiwawczo – wydobywcze za gazem ze 

złóż niekonwencjonalnych mają wynieść w najbliższych latach 3 mld. dol. 

 

Australia 

 

Działający na tym rynku norweski koncern Statoil, w minionym kwartale rozpoczął prace wiertnicze 

nad piątym odwiertem w poszukiwaniu gazu łupkowego. Po jego zakończeniu koncern zdecyduje o 

wykonaniu szczelinowań hydraulicznych. Jest to ostatni odwiert pionowy zaplanowany w tym roku. 

Statoil wraz z PetroFrontier zamierza dokonać analizy wszystkich 5 odwiertów. Wówczas zostaną 

wybrane trzy do dalszych testów i przeprowadzenia szczelinowań hydraulicznych.  

ConocoPhillips i PetroChina międzynarodowe koncerny działające w Australii poinformowały o 

zakończeniu swojego udziału w projekcie poszukiwawczym za gazem łupkowym w basenie łupkowym 

Canarvon w północno-zachodniej części kraju. Decyzję podjęto po niezadowalających wynikach prac 

wiertniczych. Spółki jak do tej pory wykonały dwa odwierty poszukiwawcze. Australijska firma New 

Standard Energy, do której należy koncesja, zapowiedziała już poszukiwanie nowych partnerów przy 

tym projekcie. 
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ConocoPhillips i PetroChina nie są pierwszymi koncernami, które ze względu na trudne warunki 

geologiczne zdecydowały się na zakończenie prac w Australii. W zeszłym roku firma Hess postanowiła 

przerwać poszukiwania na obszarze Basenu Beetaloo. Prace zamierza zaś kontynuować Chevron. Firma 

powinna w przyszłym roku zadecydować o dalszych pracach we wspólnym przedsięwzięciu z 

australijską firmą Beach, w basenie łupkowym Cooper w Południowej Australii. 

 

Indonezja    

 

Centralna Sumatra jest jednym z głównych basenów roponośnych w południowo wschodniej Azji. Jak 

wiadomo skały łupkowe są skałami macierzystymi dla konwencjonalnych złóż ropy i gazu i często 

występują pod konwencjonalnymi złożami. W myśl tej zasady konsorcjum firm uzyskało koncesje na 

poszukiwanie ropy i gazu niekonwencjonalnego na terenach tego basenu, koncesja ta będzie ważna 

przez następne trzy lata. W skład tego konsorcjum wchodzą między innymi firmy New Zeland Oil & Gas 

która posiada 11,25% udziałów, MNK Kisaran oraz inni. Jest to pierwsze przedsięwzięcie związane z 

węglowodorami niekonwencjonalnymi w Indonezji.  

 

Brazylia 

 

Obecnie Brazylia koncentruje się na poszukiwaniu ropy i gazu w wybrzeży Atlantyku, jednak jest wiele 

przesłane świadczących o tym, że władze tego kraju mogą ponownie skupić się na złożach łupkowych. 

Według U.S. Energy Information zasoby Brazyli w gaz łupkowy wynoszą 7 bln metrów sześc. Złoża gazu 

łupkowego na terenie tego państwa nie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów. 

Podczas przetargu na koncesje poszukiwawcze pod koniec zeszłego roku, zagraniczni potentaci naftowi 

nie wyrażali większego zainteresowania złożami gazu łupkowego. Było to spowodowane lokalizacją 

koncesji w odległych i trudnych technicznie miejscach oraz brakiem przejrzystych regulacji prawnych i 

atrakcyjnych warunków inwestycyjnych. W związku ze słabym zainteresowaniem łupkowymi 

koncesjami rząd Brazylii chce przyjąć jeszcze przed kolejną rundą licencyjną bardziej przejrzyste prawo 

dające większą perspektywę zysków dla zagranicznych firm. 

 

VIII.3.  Plany Rozwojowe Grupy Kapitałowej Emitenta 

 

Plany rozwojowe na rok 2014 związane z realizacją przyjętej strategii obejmują: 

 

 odbiór pierwszego etapu prac budowlanych Baltic Ceramics S.A.  

 dokończenie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego 

 rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego 

 dalsze prace badawcze nad proppantami ceramicznymi 

 terminową realizację założeń projektów badawczych realizowanych z uczelniami wyższymi 

 promocje firmy i proppantów ceramicznych podczas targów międzynarodowych „Shale Gas 

World Europe 2014” w Warszawie oraz OTD Offshore Technology Days 2014 w Bergen w 

Norwegii a także na innych imprezach branżowych. 

 aktywne uczestnictwo w organizacji „Poland Shale Coalition” mające na celu prezentowanie 

opinii polskich przedsiębiorców związanych z eksploatacją niekonwencjonalnych 

węglowodorów.  
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IX. Struktura Akcjonariatu 
 

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu BCI 

S.A. na dzień 30.09.2014 oraz na dzień przekazania niniejszego raportu. 

 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 
głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 21 406 061 47,37% 47,37% 

LZMO S.A 15 000 000 33,19% 33,19% 

Pozostali 8 783 205 19,44% 19,44% 

Razem 45 189 266 100% 100% 

 

 

X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne 

etaty 
 

Grupa Kapitałowa Baltic Ceramics Investments S.A. zatrudnia 11 osób na podstawie umowy o pracę co 

w przeliczeniu na pełne etaty daje 11 os.  

Na koniec III kwartału 2014 roku Baltic Ceramics S.A. zatrudniała łącznie 11 osoby w przeliczeniu na 

pełne etaty. 

47%

33%

20%

Udział akcjonariuszy w kapitale zakładowym Emitenta i w głosach 
na WZ na dzień przekazania raportu za III kwartał 2014 r.

IndygoTech Minerals S.A. LZMO S.A Pozostali
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XI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta 
 

Emitent wraz ze spółką zależną Baltic Ceramics S.A. tworzy grupę kapitałową (Baltic Ceramics 

Investments S.A.) w rozumieniu ustawy o rachunkowości.  

DANE JEDNOSTKI ZALEŻNEJ 

Jednostka zależna Przedmiot działalności 

Baltic Ceramics S.A. 
 
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w 
głosach na WZ: 100% 
Kapitał zakładowy: 9 800 000,00 zł 
KRS:  0000301043 
 

Produkcja i sprzedaż proppantów ceramicznych 

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Baltic Ceramics S.A. i posiada 97 800 000 akcji Spółki Zależnej, o 

jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł i łącznej wartości nominalnej 9 800 000,00 zł, co stanowi 

100% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Zależnej. 

Przedmiotem działalności Spółki Zależnej jest realizacja budowy zakładu produkującego proppanty 

ceramiczne do zastosowania przy eksploatacji i poszukiwaniu węglowodorów konwencjonalny i 

niekonwencjonalnych. Grupa ta jest pierwszym tego rodzaju przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej.  
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XII. Oświadczenie Zarządu Spółki Dominującej 
 

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą we Warszawie jako spółka dominująca 

oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za III kwartał 2014 roku oraz dane 

porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz 

spółkę zależną. 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………  

Dariusz Janus 

Prezes Zarządu 
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XIII. Wykaz raportów bieżących przekazywanych w okresie od 01.07.2014 r. 

do daty przekazania niniejszego raportu 
 

 

XIV. Kalendarium Inwestora  

XIV.1.  Terminy publikacji raportów finansowych w 2014 r. 

 

Data publikacji Raport okresowy 

13.11.2014 r.  Jednostkowy Raport Kwartalny i  
Skonsolidowany Raport Kwartalny za III 
kwartał 2014 r.  
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W przypadku zmiany daty publikowania danego raportu okresowego informacje o zmianie zostaną 

przekazane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do 

Regulaminu ASO.  

 

 

 

 

 

 

 

……..………………………………… 

Dariusz Janus 

Prezes Zarządu 

 


