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Sprawozdanie z działalności Spółki Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna („Spółka”, 

„Emitent”, „BCI”) z siedzibą w Warszawie obejmuje rok obrotowy 2014 rozpoczynający się  

01 stycznia 2014 roku i kończący się 31 grudnia 2014 roku. Zgodnie z §19 Statutu Spółki rokiem 

obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.  

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 

 

1. Dane identyfikacyjne 

 

Firma spółki brzmi:  Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna 

Siedziba Spółki:  Warszawa 

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

Telefon:   (22) 629 07 18 

Fax:   (22) 203 46 24 

E-mail:   office@balticceramicsinvestments.com 

Adres internetowy:   www.balticceramicsinvestments.com 

NIP:     5252482136 

Regon:    142449320 

Forma prawna:  Spółka została wpisana 06 sierpnia 2010 roku do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454.  

Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony. 

Kapitał zakładowy Spółki:  Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 

4 518 926,60 zł i dzielił się na 45 189 266 akcji zwykłych na 

okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał 

zakładowy został pokryty w całości. 
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2. Struktura własnościowa 

 

Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własnościowa w Spółce kształtowała się 

następująco: 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 20 kwietnia 2015 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 21 525 902 47,63% 47,63% 

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

Pozostali 8 663 364 19,18% 19,18% 

RAZEM 45 189 266 100,00% 100,00% 

Źródło: Dane własne Spółki 

 
 

Akcjonariat Spółki na dzień 20 kwietnia 2014 roku 

 
Źródło: Dane Zarządu Spółki 

 

 

 
  

47,63 %

33,19 %

19,18 %

IndygoTech Minerals S.A. LZMO S.A. Pozostali
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Na dzień 31.12. 2014 roku struktura własnościowa w Spółce kształtowała się następująco: 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 21 525 902 47,63% 47,63% 

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

Pozostali 8 663 364 19,18% 19,18% 

RAZEM 45 189 266 100,00% 100,00% 

Źródło: Dane własne Spółki 

 
 

Akcjonariat Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku 

 
Źródło: Dane własne Spółki 

 
  

47,63 %

33,19 %

19,18 %

IndygoTech Minerals S.A. LZMO S.A. Pozostali
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3. Organy spółki  

 

Zarząd:   Dariusz Janus  – Prezes Zarządu (od 05.06.2014 ) 

     Piotr Woźniak – Prezes Zarządu (do 05.06.2014)  

  

W dniu 20 stycznia 2014 roku w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza 

Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Woźniaka na Prezesa Zarządu na kolejną 

trzyletnią kadencję.                  

 

Rada Nadzorcza Emitenta dnia 05 czerwca 2014 roku, odwołała z Zarządu Pana Piotra 

Woźniaka. Jednocześnie na Prezesa Zarządu Emitenta został powołany Pan Dariusz Janus.  

   

Rada Nadzorcza: 

                             Maciej Marchwicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej (od 17.09.2013 r.) 

                             Andrzej Krakówka – Członek Rady Nadzorczej (od 17.09.2013 r.) 

                             Artur Sławiński – Członek Rady Nadzorczej (od 17.09.2013 r.) 

                             Piotr Brzeski               – Członek Rady Nadzorczej (od 25.09.2013 r.) 

                             Marcin Zimny            – Członek Rady Nadzorczej (od 05.01.2015 r.)       

 

                             Dariusz Janus    – Członek Rady Nadzorczej (do 05.06.2014 r.) 

                             Zenon Skowroński  – Członek Rady Nadzorczej (od 05.06.2014 r. do 

05.01.2015)  

 

W dniu 5 czerwca 2014 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Dariusza Janusa z Rady 

Nadzorczej.  

Jednocześnie podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 5 czerwca 2014 Rada Nadzorcza 

Spółki dokonała kooptacji do jej składu Pana Zenona Skowrońskiego jako członka Rady 

Nadzorczej bieżącej kadencji.  

 

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 5 stycznia 2015 r. 

podjęta została uchwała o odwołaniu Pana Zenona Skowrońskiego i powołaniu Pana Marcina 

Zimnego jako nowego członka Rady Nadzorczej. 

 

4. Przedmiot działalności  

 

Przedmiot i zakres prowadzonej przez Spółkę działalności na dzień 31 grudnia 2014 roku był 

zgodny z ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców i nie uległ zmianie do dnia zatwierdzenia 

Sprawozdania Zarządu.  

 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki  jest:  

1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;  
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2) PKD 64.91. Z – Leasing finansowy;  

3) PKD 64.99.Z  –  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;      

4) PKD 70.10.Z  –  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem 

holdingów finansowych;  

 

Baltic Ceramics Investments S.A. jest spółką realizującą inwestycję polegającą na budowie 

pierwszej w Europie fabryki proppantów ceramicznych. Inwestycja ta jest realizowana poprzez 

zależną spółkę celową BALTIC CERAMICS S.A. Proppanty ceramiczne są wysoko 

przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w 

szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i 

konwencjonalnych. 

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

 

Struktura organizacyjna została oparta na zasadzie funkcjonalności. Zarząd i Rada Nadzorcza 

wspólnie koordynują i nadzorują poszczególne obszary działalności Spółki. 

 

III. ZATRUDNIENIE 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Spółka nie zatrudniała pracowników na podstawie umów  

o pracę. Średnie zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 0 

osoby. 

 

IV. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY  

W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA 

ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

2 stycznia 2014 roku projekt Baltic Ceramics S.A. złożony w konkursie zorganizowanym przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. „Wsparcie 

badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+” uzyskał 

rekomendację do dofinansowania. 11 kwietnia 2014 roku została podpisana ostatecznie 

umowa na realizację projektu pn. „Linia pilotażowa do produkcji lekkich proppantów 

ceramicznych i testowanie produktu w warunkach rzeczywistych”.  

 

W dniu 20 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany firmy  

z poprzedniej IN POINT S.A. na obecną Baltic Ceramics Investments S.A. 
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Zmiana firmy jest jednym z elementów przyjętej przez Zarząd strategii. Nowa nazwa Baltic 

Ceramics Investments odzwierciedla działalność inwestycyjną Spółki w nowym segmencie 

Oil&Gas, w oparciu o pierwszy projekt inwestycyjny Baltic Ceramics S.A. 

 

W dniu 31 marca 2014 roku Baltic Ceramics Investments S.A. zorganizowała pierwsze 

seminarium w Warszawie pod tytułem: „Gaz Łupkowy w Polsce. Perspektywy” zapraszając do 

przedstawienia swoich opinii przedstawicieli środowiska nafty i gazu w Polsce; Panów prof. 

Jana Lubasia oraz dr Marka Czupskiego z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Pana Parkera 

Snyder, Prezesa Poland Shale Coalition, Pana Larsa Hübert geologa z San Leon Energy plc oraz 

Pana Dariusza Janusa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Baltic Ceramics Investments S.A. i 

jednocześnie Prezesa IndygoTech Minerals S.A. Seminarium było przygotowane z myślą o 

inwestorach z polskiego rynku kapitałowego, którzy interesują branżą wydobywania 

węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce lub prowadzących działalność 

bezpośrednio związaną z tą branżą. Inwestorzy szukają informacji z pierwszej ręki od 

przedstawicieli z branży oil&gas oraz organizacji i instytutów związanych z tą branżą w Polsce. 

Z tego punktu widzenia seminarium było dla nich szansą, aby spełnić ich oczekiwania.  

 

W marcu 2014 roku Prezes Zarządu prezentował projekt Baltic Ceramics S.A. na Szczycie 

Branży Proppantów („Proppants Summit”), która co roku odbywa się w Houston, w stanie 

Teksas w USA. Tematem przewodnim tegorocznego szczytu było „Rationalizing Proppants 

2014: Delivering Maximum Value at Minimum Costs”. Projekt Baltic Ceramics był 

prezentowany pn.: „Planning and Partnering Across the Supply Chain to Improve Efficiencies 

and Reduce Costs”. W prezentacji przedstawiono uczestnikom szczytu zasady budowy 

przewag konkurencyjnych Baltic Ceramics w oparciu o niskokosztową technologię produkcji 

oraz związanych z logistyką sprzedaży proppantów ceramicznych.  

 

11 kwietnia 2014 roku nastąpiło oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 

zakładu produkcyjnego Baltic Ceramics S.A. Rozpoczęcie prac budowlanych rozpoczęło się pod 

koniec II kwartału 2014 roku, a ich zakończenie oraz uruchomienie linii produkcyjnych 

planowane jest na II półrocze 2015 roku.  

 

W dniu 16 kwietnia 2014 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, 

sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz dokonało podziału zysku netto za 

rok obrotowy 2013.  

Ponadto udzielono absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez 

nich obowiązków w roku obrotowym 2013.  

Jednocześnie Zarząd Spółki informuję, iż w ramach punktu 11 i 12 porządku obrad ZWZ zostały 

podjęte uchwały sprawie zmiany Statutu poprzez zmianę przedmiotu działalność Spółki oraz 

zmianę kapitału zakładowego.  
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6 maja 2014 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała dofinansowanie z 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 4.4, projektowi 

zgłoszonemu przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A. pt. „Budowa zakładu oraz wdrożenie 

innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych” o wartości 33.106.220,00 zł. 

Głównym celem projektu, w ramach którego Spółka zależna ubiegała się o dofinansowanie, 

jest budowa zakładu produkcyjnego i wdrożenie innowacyjnych, dotychczas niestosowanych 

na świecie, rozwiązań technologicznych w zakresie wytwarzania proppantów ceramicznych. 

Realizacja projektu umożliwi produkcję i sprzedaż proppantów ceramicznych 

charakteryzujących się unikalnymi cechami fizycznymi, funkcjonalnymi i użytkowymi w 

porównaniu do produktów obecnie dostępnych na rynku. W opinii Zarządu Emitenta zarówno 

technologia, jak i produkt noszą znamiona innowacji światowej. Są one wynikiem własnych 

prac badawczo-rozwojowych spółki zależnej. 

 

Baltic Ceramics S.A. otrzymał w czerwcu 2014 roku nagrodę w konkursie CEE Energy Awards 

2014, organizowanym przez grupę medialną Biznes Polska dla branży energetycznej. CEE 

Energy Awards to prestiżowa nagroda mająca na celu wyłonienie grupy najlepszych 

producentów, dostawców i dystrybutorów sektora energetycznego z regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej, którzy dzięki swoim walorom jakościowym i technologicznym 

wyróżniają się na tym rynku i wnoszą znaczący wkład w wprowadzanie innowacji w różnych 

dziedzinach energetyki oraz rozwój wydobycia niezależnych źródeł energii.  

Baltic Ceramics S.A. otrzymała tę nagrodę w kategorii, w której innymi nominowanymi firmami 

były m.in.: amerykańska firma serwisowa Baker Hughes, amerykański koncern ExxonMobil, 

polska firma serwisowa z grupy PGNiG SA: Exalo SA, amerykański koncern Dow Chemicals, 

amerykańska firma serwisowa Weatherford.  

 

W lipcu 2014 r. spółka zależna Baltic Ceramics S.A. przekazała informację o pozytywnych 

wynikach testów produkcyjnych proppantów ceramicznych, które zostały przeprowadzone w 

Polsce i w Stanach Zjednoczonych. 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. 

 

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

oraz dostawę i montaż hal produkcyjnych. 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 ramach realizacji strategii rozwoju działalności i budowy zakładu produkcyjnego proppaty 

ceramiczne Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. odbył we wrześniu 2014 r. 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.  

 

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. 

 

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.” 

 

W dniach od 13 do 18 października 2014 r. w Lubsku w siedzibie spółki zależnej miały miejsce 

próby technologiczne dotyczące produkcji proppantów ceramicznych typu HSP, ISP oraz LWP, 

trzech podstawowych rodzajów proppantów ceramicznych obecnych na międzynarodowych 

rynkach usług serwisowych do produkcji węglowodorów konwencjonalnych i 

niekonwencjonalnych. Szczegóły formuł i technologii produkcji poszczególnych rodzajów 

proppantów objęte są tajemnicą. Osiągnięte przez Baltic Ceramics rezultaty są porównywalne 

lub lepsze od odpowiednich klas proppantów ceramicznych klasy premium. 

W próbach uczestniczyli zewnętrzni doradcy Spółki, w tym ze Stanów Zjednoczonych, a także 

zespół badawczo rozwojowy, powołany przez Baltic Ceramics, w skład którego wchodzi 
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siedmiu ceramików oraz geolog. Baltic Ceramics jest jedynym podmiotem w Europie, który na 

tak szeroką skalę prowadzi badania i rozwój proppantów ceramicznych. 

 

Równocześnie, w dniach od 13 do 18 października 2014 r. w siedzibie Baltic Ceramics w Lubsku 

odbyły się spotkania z kluczowymi dostawcami maszyn i urządzeń oraz technologii niezbędnej 

do produkcji proppantów ceramicznych. Wynikiem spotkań są ustalenia dotyczące 

harmonogramu realizacji poszczególnych etapów inwestycji polegającej na budowie 

pierwszej, poza Federacją Rosyjską, w Europie fabryki proppantów ceramicznych. Omówione 

zostały także wszystkie istotne elementy procesu montażu, w szczególności połączeń między 

poszczególnymi dostawcami z kilku krajów, wymaganych prac inżynieryjnych niezbędnych do 

uruchomienia fabryki, wymagania technologiczne, niezbędne uwarunkowania 

technologiczne. Sprawdzana była także gotowość wszystkich kluczowych elementów 

technologii do współpracy, konsumpcja energii elektrycznej, gazu, innych mediów, systemy 

nadzoru i kontroli produkcji, procedury kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów 

gotowych. Ustalona została, z udziałem amerykańskich doradców struktura organizacyjna, 

podział zadań, struktura zespołu rozwojowego, dokonano także wyboru osoby 

odpowiedzialnej za zarzadzanie zakładem produkcyjnym, określone zostały zadania 

przyporządkowane do poszczególnych osób. 

 

W listopadzie 2014 r. menadżer laboratorium proppantów ceramicznych w Lubsku odbył dwu 

tygodniowy intensywny trening w jednym z najlepszych laboratoriów ceramicznych w USA. 

Trening miał na celu przeniesienie najnowszych osiągnięć w dziedzinie proppantów 

ceramicznych z USA do Polski jak również zaznajomienie się z sposobem działania i 

funkcjonowania takiego laboratorium a następnie przeniesienie tych doświadczeń do 

laboratorium w Lubsku. Podczas tego pobytu przeprowadzono również szereg badań nad 

nowymi surowcami i ich przydatnością do produkcji proppantów ceramicznych jak również 

nowych formuł produkcyjnych. Oprócz przedstawicielki Baltic Ceramics w tych badaniach 

uczestniczyło jeszcze 4 ceramików z USA posiadających długoletnie doświadczenie w produkcji 

proppantów ceramicznych. 

 

W grudniu 2014 r. dwóch przedstawicieli Baltic Ceramics przeprowadzało tygodniowe 

intensywne badania półprzemysłowe na urządzeniach firm z USA.  Cel tych badań był dwojaki: 

po pierwsze sprawdzenie czy urządzenia biorące udział w przetargu spełniają wymagania 

spółki, oraz jeśli okaże się, że tak, przeprowadzenie prób półprzemysłowych na formułach 

Baltic Ceramics. 

 

Baltic Ceramics w listopadzie 2014 roku uczestniczyła w największych w Europie targach 

dotyczących surowców niekonwencjonalnych Shale Gas World Europe 2014, które odbyły się 

w Warszawie. Baltic Ceramics na swoim stanowisku zaprezentował trzy rodzaje proppantów 

HSP (high strength proppants), ISP (intermediate strength proppant) oraz LCP (light ceramics 

proppant), które będą produkowane w budowanej fabryce. Przeprowadzono wiele ciekawych 
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rozmów handlowych, które wykazały duże zainteresowanie jej produktami. Wśród firm, z 

którymi prowadzono rozmowy były między innymi: Halliburton, Kerui, Orlen Upstream, Ross 

Offschore, United Oilfield Services, oraz wiele innych. Targi te co roku przyciągają wszystkich 

najważniejszych graczy działających na rynku poszukiwania i eksploatacji surowców 

niekonwencjonalnych w Europie i na świecie. 

 

Baltic Ceramics Investments S.A. nawiązał współpracę z agentem reprezentującym interesy 

Spółki na rynku ukraińskim. Pierwszymi rezultatami współpracy z agentem jest nawiązanie 

kontaktu z ukraińskim odbiorcą proppantów ceramicznych. Partner wyraził zainteresowanie 

odbiorem od Baltic Ceramics proppantów ceramicznych w rozmiarach 16/30, 20/40 i 30/50. 

Po ustaleniu oczekiwanych przez Partnera parametrów wytrzymałości i ciężaru proppantów 

ceramicznych oraz wielkości dostaw, Baltic Ceramics będzie uczestniczyła w przetargach na 

dostawy proppantów ceramicznych na rynek ukraiński. Dotychczas na rynku ukraińskim 

stosowano wyłącznie proppanty rosyjskie, zarówno do produkcji ropy, jak i gazu. 

 

Prowadzone są również rozmowy z innymi podmiotami zainteresowanymi współpracą z Baltic 

Ceramics. Ze względu na dobro tych rozmów Emitent nie będzie informował o ich charakterze 

aż do ich zakończenia. W każdym przypadku są to rozpoznawalne podmioty o wysokiej 

reputacji biznesowej. 

 

W dniu 24 marca 2015 r. spółka zależna, działająca pod firmą Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Lubsku 

poinformowała, iż otrzymała potwierdzenie z Agencji Rozwoju Regionalnego rozliczenia pierwszej 

transzy płatności otrzymanej w formie zaliczki w kwocie 10 mln zł w ramach projektu „Budowa zakładu 

oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”. 

 

Emisje akcji i działania na giełdzie  

W I kwartale 2014 roku zakończona została prywatna subskrypcja akcji serii L, w ramach której 

zostało objętych 1 735 763 akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zakończenie 

subskrypcji nastąpiło w dniu 18 lutego 2014 roku. Akcje serii L zostały objęte po cenie 

emisyjnej wynoszącej 2,80 zł za każdą akcję. W ramach subskrypcji zawarto 12 umów objęcia 

akcji serii L, 3 z osobami prawnymi i 9 z osobami fizycznymi.  

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 4 860 136,40 zł.  

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii L nastąpiła w dniu 06 marca 2014 

roku.  

 

Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 kwietnia 2014 roku 

podjęta została decyzja w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

akcji zwykłych na okaziciela serii M, realizowanej w ramach subskrypcji otwartej, z 

pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Uchwałą Zarządu Emitenta w 
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dniu 14 maja 2014 roku ustalono cenę emisyjną akcji nowej emisji serii M w wysokości 2,80 zł 

(dwa złote osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję. W dniu 14 maja 2014 roku na stronach 

internetowych Emitenta, Oferującego - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Biuro 

Maklerskie oraz Domu Maklerskiego mBanku S.A zostało opublikowane Memorandum 

Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną 3.660.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii M”).  

 

W dniu 15 października 2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 38.569.729 akcji 

zwykłych spółki Baltic Ceramics Investments o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

-    1.000.000 akcji serii H, 

-       500.000 akcji serii I, 

-  25.816.526 akcji serii J, 

-    9.517.440 akcji serii K, 

-    1.735.763 akcji serii L, 

oraz oznaczyć je kodem PLINPNT00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę 

organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji 

w tym samym alternatywnym systemie obrotu, do którego zostały wprowadzone inne akcje 

Emitenta oznaczone kodem PLINPNT00013. 

 

W dniu 10 grudnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął 

Uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J, K i L M Baltic Ceramics Investments S.A. 

Pierwszym dniem notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect  był 15 grudnia 2014 r. 

 

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. 

 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 1397/2014 z dnia 11 grudnia 

2014 r. postanowił określić dzień 15 grudnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda: H, I, J, K, L. 

 

 

V. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

 

W roku obrotowym 2014 spółka skupiła się na zarządzaniu realizacją projektu inwestycyjnego 

przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A.  
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W następnym roku obrotowym spółka  będzie kontynuowała te prace. Wraz z kończeniem 

prac inwestycyjnych spółka będzie w większym stopniu angażowała się w prace marketingowe 

mające na celu dalszą kreację marki, jak również będzie aktywnie działała na rzecz pozyskania 

klientów zainteresowanych zakupem proppantów ceramicznych.   

 

VI. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

 

Spółka nie prowadziła bezpośrednio w zakończonym roku obrotowym działań w zakresie 

badań i rozwoju. Wszystkie działania w obszarze B+R prowadzone są przez spółkę celową 

Baltic Ceramics S.A. i dotyczą rozwoju proppantów ceramicznych. 

 

VII. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

 
Ocena zarządzania zasobami finansowymi 

Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie analizy głównych obszarów 

określających kondycję finansową Spółki. 

 
 

o Analiza rentowności 

- Rentowność aktywów ogółem (ROA) = zysk (strata) netto okresu / aktywa ogółem na 
koniec okresu x 100% 

- Rentowność kapitału własnego (ROE) = zysk (strata) netto okresu / kapitały własne na 
koniec okresu x 100% 

Wskaźniki rentowności 2014 2013 

Zysk (Strata) netto - 638 972,84 965 582,58 

Aktywa ogółem 44 466 062,78 39 410 281,78 

Kapitały własne 43 147 964,42 35 972 352,49 

ROA -1,43% 2,45% 

ROE -1,48% 2,68% 

 

o Analiza płynności 

- wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe  
- wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiązania 

krótkoterminowe 
- wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania 

krótkoterminowe  
 



Baltic Ceramics Investments  spółka akcyjna 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok 

 

 15 

Wskaźniki płynności 2014 2013 

aktywa obrotowe 43 672 646,95 38 660 390,78 

zobowiązania krótkoterminowe 460 182,36 2 538 532,98 

zapasy 0 218 729,67 

środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

413 067,36 6 588,54 

wskaźnik płynności bieżącej 94,9 15,23 

wskaźnik płynności szybkiej 94,9 15,14 

wskaźnik płynności gotówkowej 0,9 0,003 

 
Analiza bilansu 

 

Struktura aktywów 
Wartość [w zł] Struktura [w %] 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Aktywa trwałe 793 415,83 749 891,00 1,78% 1,9% 

Aktywa obrotowe 43 672 646,95 38 660 390,78 98,22% 98,1% 

Suma aktywów 44 466 062,78 39 410 281,78 100% 100% 

 

Struktura pasywów 
Wartość [w zł] Struktura [w %] 

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 

Kapitał własny 43 147 964,42 35 972 352,49 97,04% 91,28% 

Rezerwy  857 916,00 899 396,31 1,93% 2,28% 

Zobowiązania 
długoterminowe 

0 0 0% 0% 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

460 182,36 2 538 532,98 1,03% 6,44% 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

0 0 0% 0% 

Suma pasywów 44 466 062,78 39 410 291,78 100,00% 100,00% 

 

Bilans Spółki na koniec 2014 roku wykazał sumę aktywów i pasywów w kwocie 

44 466 062,78 zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedniego o 11,37%  

Kapitał własny Spółki wzrósł do kwoty 43 147 964,42 zł, głównie na skutek przeprowadzonej 

emisji akcji serii M 

Zmniejszeniu uległa wartość zaciągniętych przez spółkę zobowiązań krótkoterminowych.  

Ich wartość na koniec 2014 roku wyniosła 460 182,36 zł. 
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Przewidywania dotyczące przyszłej sytuacji Spółki w 2015 roku 

Baltic Ceramics Investments S.A. w związku z aktywnym wspieraniem rozwoju spółki Baltic 

Ceramics będzie angażował się we wszelkie kwestie, które zagwarantują rozpoczęcie przez nią 

produkcji i sprzedaży proppantów ceramicznych w 2015 roku. 

 

W związku z powyższym Spółka będzie wspierać realizację budowy zakładu proppantów 

ceramicznych w Lubsku, koordynować rozliczanie dotacji finansowych oraz pozyskiwanie 

finansowania dla realizacji projektu przez Baltic Ceramics. 

 

 

VIII. INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH 

NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ 

KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY 

TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA 

 

W 2014 roku Emitent nie dokonywał transakcji nabycia akcji własnych. 

 

IX. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY 

 

Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, oddziałów czy zakładów. 

 

X. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYKA: ZMIANY 

CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI 

FINANSOWEJ, NA JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA 

 

Baltic Ceramics Investments S.A. nie korzysta z instrumentów finansowych, z którymi związane 

są wyżej wymienione ryzyka. 

 

XI. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE PRZYJĘTYCH PRZEZ 

JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE 

Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH 

TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ 

 

Baltic Ceramics Investments S.A. nie korzysta z instrumentów finansowych, z którymi związane 

są wyżej wymienione ryzyka. 

Ze względu na brak zobowiązań związanych z finansowaniem działalności Spółki poprzez 

kapitał obcy, Spółka nie jest narażona na ryzyko rynkowe zmiany stóp procentowych czy też 

ryzyko kursowe, ze względu na fakt iż całość swych transakcji dokonywana jest i rozliczana  

w walucie krajowej. 
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Ryzyko płynności 

Spółka monitoruje ryzyko utraty lub zachwiania płynności finansowej przy pomocy narzędzia 

do okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy 

wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych oraz 

prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. 

 

XII. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU 

JEDNOSTEK, KTÓRE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW 

REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 

 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. w roku 2014 przestrzegał zasad ładu korporacyjnego 

zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  

w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych  

na NewConnect". Zakres, w jakim Emitent odstąpił od ich przestrzegania został opublikowany 

w raporcie EBI nr 7/2011 z 26 maja 2011 roku, stanowi również część opublikowanego raportu 

rocznego za rok obrotowy 2014. 

 

 

   ……………………………………  

Dariusz Janus  

Prezes Zarządu 

 

 

 


