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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:  
na dzień sporządzenia niniejszej informacji 

 
 
 
 
 
 
Przedmiot działalności 

 
 

Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu 
Edward Brzózko – Członek Zarządu 
 
Janusz Plutecki - Wiceprzewodniczący 
Adam Kałdus - Sekretarz 
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.: 
 

a) Połączenie ZWG S.A. i BUMECH S.A.  
Na dzień 09.12.2014 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZWG 
S.A. z porządkiem obrad obejmującym punkt dotyczący połączenia Spółki ZWG S.A. 
z siedzibą w Iwinach ze Spółką BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, wraz ze 
zgodą na zmianę statutu BUMECH S.A. oraz na plan połączenia. 

 

Raportem bieżącym Nr 40/2014 Zarząd ZWG Spółka Akcyjna z siedzibą w Iwinach, 
działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, 
po raz drugi zawiadomił Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG Spółka Akcyjna   
z siedzibą w Iwinach (spółka przejmowana) ze spółką BUMECH Spółka Akcyjna        
z siedzibą w Katowicach (spółka przejmująca). 
 
Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 18 listopada 2014 roku wydała  decyzję o 
zatwierdzeniu Aneksu nr 1 do Memorandum informacyjnego BUMECH S.A. z 
siedzibą w Katowicach, sporządzonego w związku z połączeniem ZWG i BUMECH. 
 
Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2014 roku wydała  decyzję o 
zatwierdzeniu Aneksu nr 2 do Memorandum informacyjnego BUMECH S.A. z 
siedzibą w Katowicach, sporządzonego w związku z połączeniem ZWG i BUMECH. 
 

Wszystkie dokumenty dotyczące połączenia udostępnione są w formie 
elektronicznej na stronie internetowej BUMECH S.A. www.bumech.pl  w zakładce 
„Relacje inwestorskie” oraz na stronie internetowej ZWG S.A. www.zwg.com.pl                 
w zakładce „Relacje inwestorskie”.  
 

b) Podpisanie umowy przez KOBUD Sp. z o.o.   
 
Przedsiębiorstwa "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (spółka zależna) zawarło 
umowę na roboty górnicze. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy 
odcinków o łącznej długości około 311 m chodnika odstawczego w kopalni Lubelski 
Węgiel "Bogdanka" SA. Data zawarcia umowy 03.11.2014 r. Umowa została zawarta 
pomiędzy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Bogdance a Konsorcjum w składzie:  
 
1) PRG LINTER S.A. z siedzibą w Łęcznej (lider konsorcjum), 
2) Przedsiębiorstwo "Kobud" Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej. 
 
Termin wykonania robót został określony na 12 miesięcy od daty przekazania rejonu 
robót. Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego. Podmiotem ogłaszającym przetarg był Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA 
w Bogdance. Data rozstrzygnięcia postępowania: 21.10.2014 r. Wartość przedmiotu 
umowy wynosi około 4 400 000,00 złotych. 
 

c) Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - 
przekroczenie progu 5% 

 

http://www.bumech.pl/
http://www.zwg.com.pl/
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W dniu 6 listopada 2014 roku ZWG S.A. otrzymała zawiadomienia od pana 
Zdzisława Gdańca, w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, informujące, że pan 
Zdzisław Gdaniec po dokonaniu transakcji zawartych podczas sesji na rynku 
NewConnect w dniu 06.11.2014 r. posiada łącznie 1 455 288 sztuk akcji dających 
prawo do 1 455 288 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,18 % ogólnej 
ilości głosów i 5,18% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Przed transakcją 
nabycia 146 500 sztuk akcji dokonanej w dniu 6.11.2014 roku p. Zdzisław Gdaniec 
posiadał 1 308 788 sztuk akcji co stanowiło 4,66 % ogólnej ilości głosów i 4,66% 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta. 
 
Struktura akcjonariatu  na dzień 12.12.2014 r. 

Lp. Podmiot                               Liczba       
akcji         

Udział w kapitale 
zakładowym (%) 

Liczba     
głosów  

Udział w 
liczbie głosów 

(%) 

1 Fundacja "Przystań"  5 126 761 18,25 5 126 761 18,25 

2 WS TRUST Sp. z o.o.  4 906 000 17,47 4 906 000 17,47 

3 Brzózko Edward 2 755 416 9,81 2 755 416 9,81 

4 Sutkowski Marcin 2 500 000 8,90 2 500 000 8,90 

5 Aviva Investors Fundusz 
Inwestycyjny Otwarty 

2 411 992 8,59 2 411 992 8,59 

6 Zdzisław Gdaniec 1 455 288 5,18 1 455 288 5,18 

7 Pozostali Akcjonariusze 8 924 543 31,80 8 924 543 31,80 

8 Razem 28 080 000 100,00 28 080 000 100,00 

 

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.  
 
Priorytetowym projektem dla Zarządu było w ostatnim czasie połączenie z BUMECH 
S.A. Połączenie daje nowe możliwości rozwojowe dla połączonych spółek 
działających na trzech rynkach: miedzi, węglu kamiennym na Śląsku, węglu 
kamiennym na Lubelszczyźnie. W proces połączenia zaangażowane były główne 
zasoby ludzkie Spółki.  
 
Nie zostały zaniechane inne projekty, które prowadzi Spółka takie jak: młyn 
elektromagnetyczny, napełniacze węglowo-mineralne, granulaty, opony 
wielkogabarytowe. Projekty te będą kontynuowane w nowej strukturze 
organizacyjnej. 
 
Zarząd nie zrezygnował także z kolejnych przejęć podmiotów. Do czasu połączenia 
zostały jednak wstrzymane prace w tym zakresie, a ich kontynuacja będzie 
prowadzona po finalizacji połączenia z BUMECH S.A. 
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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 listopadzie 2014 roku) Spółka 
opublikowała za pośrednictwem systemu EBI następujące Raporty bieżące: 
 

Numer 
Raportu 

Data 
Temat Raportu 

42/2014 25.11.2014 
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 2 
do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z 
połączeniem ZWG i BUMECH 

41/2014 19.11.2014 
Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 1 
do memorandum informacyjnego sporządzonego w związku z 
połączeniem ZWG i BUMECH  

40/2014 18.11.2014 
Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZWG 
S.A. z BUMECH S.A.(art. 504  §1 i §2 Kodeksu spółek 
handlowych) 

39/2014 14.11.2014 Raport ZWG S.A. za III kwartał 2014 r. 

38/2014 14.11.2014 Raport miesięczny ZWG S.A. za miesiąc październik 2014 r. 

37/2014 10.11.2014 
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 09.12.2014 r. Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia ZWG S.A.  

36/2014 05.11.2014 Podpisanie umowy przez Spółkę zależną od Emitenta 

 
W okresie sprawozdawczym (tj. w miesiącu listopadzie 2014 roku) Spółka 
opublikowała za pośrednictwem systemu ESPI następujące Raporty bieżące: 
 

Numer 
Raportu 

Data 
Temat Raportu 

13/2014 07.11.2014 
Zawiadomienie Akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji - 
przekroczenie progu 5 % 

 
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 listopadzie 2014 roku) nie realizowano 

żadnych celów ze środków pozyskanych z emisji akcji. 

  

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=72889&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=72889&id_tr=1
http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=ZWG&id=72889&id_tr=1
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,277031
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,277031
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia 
interesów inwestorów,  w szczególności daty publikacji raportów okresowych, 
planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego: 

 
 

W ciągu najbliższego miesiąca Emitent przewiduje następujące zdarzenia istotne z 
punktu widzenia inwestora: 

 
Raport miesięczny                  - 14 stycznia 2015 r. 
Harmonogram publikacji raportów okresowych - styczeń 2015 
 
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 stycznia 2015 roku, miały miejsce wydarzenia 
korporacyjne, które mogłyby być istotne z punktu widzenia inwestorów. Działania 
związane z realizacją Planu połączenia ZWG S.A. z Bumech S.A. 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". 


