
 

 

HOLLYWOOD  Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Sierpcu 

ul. Bojanowska 2a 

 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI  

GRUPY KAPITAŁOWEJ HOLLYWOOD S.A. 

ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpc, 19 maja 2015r. 



 

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2014r. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Zarząd jednostki 

dominującej jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności grupy 

kapitałowej w roku obrotowym obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji 

finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazania czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

 

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej obejmuje następujące części: 

1. Informacje ogólne 

2. Czynniki Ryzyka 

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

4. Przewidywany rozwój grupy kapitałowej. 

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

7. Nabycie akcji własnych. 

8. Posiadane przez grupę oddziały. 

9. Instrumenty finansowe. 

10. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Adam Andrzej Konieczkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sierpc, 19 maja 2015r. 

 



1. GRUPA KAPITAŁOWA HOLLYWOOD S.A. 

 

1.1. Informacje ogólne 

Na dzień 31 grudnia 2014r. Grupę Kapitałową HOLLYWOOD S.A. tworzyły następujące podmioty: 

 HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%) 

 HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. -  podmiot zależny (100%), 

 HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH -  podmiot zależny (100%) 

 PRALMED Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%), 

 PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%), 

 HTS MEDIJ Sp. z o.o. – podmiot zależny (75%), 

 HTS AMA Sp. z o.o. – podmiot zależny (75%), 

 POLTEXTIL Sp. z o.o. – podmiot zależny (16,04%), 

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu skład Grupy Kapitałowej Hollywood tworzą 

następujące podmioty:  

 HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%) 

 HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o. -  podmiot zależny (100%), 

 HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH -  podmiot zależny (100%) 

 PRALMED Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%), 

 PRAL SERWIS WARSZAWA Sp. z o.o. – podmiot zależny (100%), 

 KONSORCJUM PRALNICZE Sp. z o.o. – podmiot zależny (80,06%) 

 HTS MEDIJ Sp. z o.o. – podmiot zależny (75%), 

 HTS AMA Sp. z o.o. – podmiot zależny (75%), 

 POLTEXTIL Sp. z o.o. – podmiot zależny (16,04%), 

 

Krótka charakterystyka podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD S.A. 

 

1) HOLLYWOOD  TEXTILE  SERVICE  sp. z o. o. 

Hollywood Textile Service sp. z o. o. powstała z przekształcenia P.H.U. Hollywood Adam 

Konieczkowski, Renata Konieczkowska spółka jawna. Spółka posiada zakład usługowy zlokalizowany 

w Sierpcu przy ul. Bojanowskiej 2a - Zespół Pralni „HOLLYWOOD”. Zakład został oddany do użytku w 

2005 roku, natomiast w latach 2007 - 2009 został znacząco rozbudowany. Obecna powierzchnia 

zakładu wynosi ponad 4.000 m2. Zakład jest w 100% wyposażony w nowe urządzenia i instalacje, co 

powoduje, że w najbliższych kilkunastu latach nie ma potrzeby przeprowadzania większych inwestycji.  

 

Zakład składa się z kilku hal, gdzie każda hala przeznaczona jest dla oddzielnego segmentu branży:     

a. branża hotelowa - hala A    

b. branża zakładów przemysłowych (odzież robocza) – hala B   

c. branża segmentu medycznego – hala C   

 

2) HOLLYWOOD RENTAL sp. z o. o. 

Hollywood Rental sp. z o.o. powstała w celu wykonywania specjalistycznej działalności w zakresie 

serwisu i wynajmu odzieży roboczej dla zakładów przemysłowych, serwisu i wynajmu mat 

wejściowych, serwisu i wynajmu ręczników wielokrotnego użytku oraz czyściwa. Obszarem 

działalności spółki jest teren całej Polski. W 2011 roku spółka zakupiła nieruchomość przy ul. Płockiej 

w Sierpcu, na której do końca 2015 roku powstanie zakład usługowy.  Firma zamierza wykorzystać do 

realizacji inwestycji dotacje unijne przewidziane na lata 2014 – 2020. 

3) PRAL SERWIS  WARSZAWA sp. z o. o. 



Firma powstała z przekształcenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polservis Adam 

Konieczkowski. Projekt Pral Serwis zakłada powstanie w dużych miastach na terenie całej Polski 

zakładów pralniczych z przeznaczeniem wykonywania usług pralniczych dla małych instytucjonalnych 

klientów oraz klientów indywidualnych. Segment klientów indywidualnych oraz małych klientów 

instytucjonalnych jest w Polsce słabo zorganizowany. Takim klientem nie są zainteresowane duże 

zakłady pralnicze, ponieważ w dużej masie bielizny taki klient może się zagubić. Trudno jest również 

osiągnąć w dużym zakładzie przemysłowym dobrą jakość dla małego klienta z uwagi na brak 

powtarzalności w małych partiach. Założeniem Pral Serwisu jest wykonywanie usług o bardzo 

wysokiej jakości w atrakcyjnej cenie. Powierzchnia planowanych zakładów pralniczych będzie wynosić 

pomiędzy 400 a 600 m 2. Pierwszy zakład znajdujący się w Hotelu Mariiott w Warszawie oferuje 

innowacyjną, skuteczną i wydajną procedurę czyszczenia w zakresie przemysłowej pielęgnacji tkanin. 

Najważniejszym atrybutem tej usługi jest zastąpienie rakotwórczego środka piorącego 

rozpuszczalnikiem, SOLVONK4, który jest związkiem biologicznie degradowanym i dermatologicznie 

przetestowanym. 

 

4) PRALMED  sp. z o.o. (dawniej PRALNIOMAT Sp. z o.o.) 

PRALMED  sp. z o.o. została założona w 2012 roku. Projekt PRALMED przewiduje powstanie sieci 

automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby klientów indywidualnych. 

Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, ekskluzywnych osiedlach itp. 

Klienci będą mieli możliwość płacenia za wykonana usługę kartą płatniczą lub opcjonalnie bilonem 

bezpośrednio w automacie. Automaty będą podłączone on-line z pralniami spółki Pral Serwis 

Warszawa sp. z o.o., które dwa razy dziennie będą odbierać bieliznę do serwisu i jednocześnie 

dostarczą  ją po wykonaniu usługi.  

 

5) POLTEXTIL sp. z o. o.  

Poltextil sp. z o.o. powstała we wrześniu 2011 roku. Spółka skupia 7 podmiotów działających w branży 

pralniczej oraz tekstylnej, których dewizą jest hasło „Solidny Partner”. Udziałowcami spółki są polskie 

firmy z bogatymi tradycjami i długoletnim doświadczeniem, będące jednymi z największych i 

najprężniej rozwijających się w zakresie produkcji oraz świadczenia usług serwisowania bielizny i 

odzieży roboczej. Działalność spółki polega na współpracy podmiotów z Grupy Kapitałowej Hollywood 

oraz podmiotów współpracujących z Grupą, walce z nieuczciwą konkurencją, która stosuje ceny 

dumpingowe przy wykonywaniu usług, dokonywaniu wspólnych zakupów, wspólnej promocji, 

prowadzeniu działań edukacyjnych dla klientów - związane z promowaniem rentalu, systemu RFID 

umożliwiającego automatyczną identyfikację inaczej rozpoznanie obiektu przy użyciu fal radiowych 

i innych rozwiązań branżowych. 

 

6) HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE DEUTSCHLAND GmbH  

 

Spółka została zarejestrowana w dniu 29 listopada 2013r. Działalność spółki polega na pozyskiwaniu 

klientów na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 

 

7) HTS MEDIJ sp. z o.o. 

Spółka HTS Medij sp. z o.o. powstała z dniem 1 lipca 2013r. z przekształcenia jednoosobowej 

działalności gospodarczej podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej pod nazwą 

DANUTA ŁAPAWA FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA MEDIJ. Podstawowym obszarem działalności 

spółki są trzy główne segmenty tj. pralnictwa, utrzymania czystości i gastronomi na które składają 

się: 

 pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, 

 niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 



 specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, 

 restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

 przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 

 sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, 

 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, 

 zbieranie odpadów niebezpiecznych. 

 

W zakresie utrzymania czystości spółka oferuje sprzątanie zarówno pomieszczeń biurowych, jak i 

socjalnych oraz przemysłowych w tym m.in.: mycie ścian, posadzek, konstrukcji oraz hal 

produkcyjnych i magazynów, polerowanie podłóg, nakładanie powłoki polimerowej, mycie okien i 

ciągów komunikacyjnych. Nadto Spółka oferuje mycie witryn fasad i elewacji zewnętrznych metodą 

ciśnieniową. nie sprawia nam problemu także sprzątanie po remontach. 

W ramach swojej oferty spółka oferuje również, czyszczenie suchym lodem, która to metoda jest 

szczególnie polecana do: czyszczenia turbin i transformatorów w energetyce, czyszczenia 

wszelkiego rodzaju form, maszyn i urządzeń (w przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, 

gumowym, metalowym, tworzyw sztucznych, aluminiowych, itp.), czyszczenia maszyn drukarskich, 

czyszczenia elewacji w budownictwie. Zaletom tej technologii jest oszczędność czasu, bowiem nie 

wymaga ona zatrzymania produkcji, proces czyszczenia odbywa się „na sucho” co umożliwia prace 

pod napięciem.  

  

8) HTS AMA sp. z o.o.  

Spółka AMA sp. z o.o. powstała w dniu 30 kwietnia 2014r. w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa 

pod nazwą Pralnia Przemysłowa “AMA” R. Ratajczak, R. Ratajczak, A. Wrobiński Spółka Cywilna w 

spółkę z w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą AMA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Przekształcenie przedsiębiorstwa w sp. z o.o. było jednym z warunków nabycia 

spółki przez HOLLYWOOD S.A. stosownie do umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej umowy 

nabycia udziałów z dnia 20 grudnia 2013r.  

Podstawowym obszarem działalności spółki jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych na 

rzecz placówek służby zdrowia, klientów z branży hotelarskiej, a także firm sprzątających i zakładów 

produkcyjnych. W zakresie usług pralniczych, spółka oferuje profesjonalne usługi pralnicze i 

konserwacyjne bielizny hotelowej, szpitalnej, odzieży roboczej (pranie suszenie, sortowanie, 

maglowania i prasowanie) oraz mopów. Podmioty obsługiwane przez tą spółkę mają swoje siedziby 

przede wszystkim w Poznaniu oraz na terenie województwa wielkopolskiego.  

 

9) KONSORCJUM PRALNICZE Sp. z o.o. 

Spółka pod firmą Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. została założona w 2004r. Zakład pralniczy 

funkcjonujący w ramach przedsiębiorstwa spółki uznawany jest za jeden z większych obiektów tego 

typu w województwie pomorskim. Lokalizacja Zakładu Pralniczego przy obwodnicy trójmiejskiej, 

ułatwia szybką reakcję na zgłoszenia Klientów. Zakład Pralniczy zajmuje powierzchnię 4,02 tys. m², 

przy czym powierzchnia produkcyjna zajmuje 2,83 tys. m². 

Moc przerobowa urządzeń pralniczych wynosi 17.000 kg na dobę. Pracownicy Pralni posiadają 

kwalifikacje niezbędne do obsługi urządzeń pralniczych, legitymują się odpowiednim doświadczeniem 

i umiejętnościami praktycznymi. Wszystkie technologie prania wdrożono zgodnie z zaleceniami PPIS 

w Gdyni. Prawidłowość procesów technologicznych jest stale nadzorowana przez Konsultantów ds. 

Higieny Tekstylnej z firmy Ecolab. Bielizna każdego z Klientów prana jest oddzielnie przy zachowaniu 

pełnej bariery higienicznej. Stosowane w technologii prania środki piorąco-dezynfekujące oraz środki 

wspomagające proces prania posiadają atesty wydane przez Państwowy Zakład Higieny. 



Udziały w/w spółki zostały nabyte przez Hollywood S.A.  w dniu 15 kwietnia 2015r. w wyniku realizacji 

postanowień Umowy zobowiązującej oraz przedwstępnej Umowy sprzedaży udziałów Konsorcjum 

Pralnicze Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2014r. 

 

1.2. Kapitały 

 

HOLLYWOOD S.A.  

 

Na dzień 31 grudnia 2014r. kapitał zakładowy wynosił 31.000.000 zł i dzielił się na 31.000.000 akcji w 

tym: 

 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł 

(słownie: jeden złoty) każda,  

 17.300.000 (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imienny serii B, o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 12.700.000 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii C, o 

wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 800.000 (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości 

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 

 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o.o.  

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 

3.000.000,00 zł i dzieli się na 30.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Do HOLLYWOOD 

S.A. należy 100% kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonywania 100% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 

 

HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o.  

HOLLYWOOD RENTAL sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 106.000,00 zł i 

dzieli się na 1.060 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Do HOLLYWOOD S.A. należy 100% 

kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników tej spółki. 

 

PRALMED sp. z o.o.  

PRALMED sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowy w wysokości  20.000,00 zł i dzieli się na 200 

udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. W dniu 21 listopada 2014r. doszło do zawarcia umowy 

nabycia udziałów na mocy której, HOLLYWOOD S.A. nabyło 50 udziałów, tj. 25% kapitału 

zakładowego od byłego Prezesa Zarządu tej spółki. Do HOLLYWOOD S.A. należy 100% kapitału 

zakładowego tej spółki. uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników 

tej spółki. 

 

PRAL SERWIS Warszawa sp. z o.o. 

PRAL SERWIS Warszawa sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 6.000,00 zł i 

dzieli się na 60 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Do HOLLYWOOD S.A. należy 100% 

kapitału zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników tej spółki. 



 

POLTEXTIL sp. z o.o.  

POLTEXTIL sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 106.000,00 zł i dzieli się na 

106 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Do HOLLYWOOD S.A. należy 16,04% kapitału 

zakładowego tej spółki, uprawniających do wykonywania 16,04% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników tej spółki. 

 

HTS MEDIJ sp. z o.o.  

HTS MEDIJ sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 680.000,00 zł i dzieli się na 

6800 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. Do HOLLYWOOD S.A. należy 5100 udziałów tej 

spółki tj. 75% jej kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 750% głosów na 

Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. 

 

HTS AMA Sp. z o.o.  

AMA sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 143.440,00 zł i dzieli się na 1630 

udziałów o wartości nominalnej 88 zł każdy. Do HOLLYWOOD S.A. należy 1223 udziałów tej spółki tj. 

75% jej kapitału zakładowego, uprawniających do wykonywania 75% głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników tej spółki. 

 

KONSORCJUM PRALNICZE Sp. z o.o. 

Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. jest spółką z kapitałem zakładowym w wysokości 644.500,00 zł i 

dzieli się na 1289 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Do HOLLYWOOD S.A. należy 1032 

udziałów tej spółki, uprawniających do wykonywania 1490 głosów (81,55%) głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników tej spółki. 

 

1.3. Struktura akcjonariatu 

 

Na dzień 31 grudnia 2014r. akcjonariat Spółki przedstawiał się następująco: 

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz 

głosach na WZ 

Akcjonariusz Seria akcji 
Liczba 

akcji (szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów (%) 

Adam i Renata 

Konieczkowscy 
A, B, C 26.000.000 83,87% 43.500.000 89,69% 

Pozostali C, D 5.000.000 16,13% 5.000.000 10,31% 

Suma A, B, C, D 31.000.000 100,00% 48.500.000 100,00% 

Źródło: Spółka 

 

 



1.4. Zarząd i Rada Nadzorcza 

 

HOLLYWOOD S.A. 

Zarząd spółki HOLLYWOOD S.A. do dnia 2 lipca 2014r. działał jednoosobowo. Prezesem Zarządu był 

Pan Adam Andrzej Konieczkowski. Na mocy uchwał Rady Nadzorczej z dnia 2 lipca 2014r. do 

Zarządu Spółki został powołany Pan Mieczysław Hawryluk któremu powierzono funkcję Członka 

Zarządu – Dyrektora do spraw operacyjnych oraz Panią Marię Kopytek, której powierzono funkcję 

Członka Zarządu – Dyrektora Biura Holdingu. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014r. wchodzili: 

 Paweł Mielczarek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Patrycja Dorota Buchowicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Marcin Podsiadło – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Paweł Ryszard Kobierzycki – Członek Rady Nadzorczej, 

 Cezariusz Konieczkowski – Członek Rady Nadzorczej. 

W roku 2014r. nie było zmian osobowych w Radzie Nadzorczej. 

 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2014r. 

 Jarosław Mielczarski – Prezes Zarządu 

 Mieczysław Hawryluk – Wiceprezes Zarządu 

 

Skład Zarządu „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” sp. z o.o. w 2014r. uległ następującym zmianom: 

 Pan Mieczysław Hawryluk w dniu 30 czerwca 2014r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji 

Wiceprezesa Zarządu, 

 Pan Bogdan Lorenc na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2014r. 

został powołany do Zarządu Spółki (Członek Zarządu) 

 Pani Katarzyna Sobiecka na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 

2014r. została powołana do Zarządu Spółki (Członek Zarządu) a następnie z dniem 1 grudnia 

2014r. złożyła rezygnację z pełnionej funkcji Członka Zarządu. 

 Pani Mariola Cackowska na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 

2014r. została z dniem 1 grudnia 2014r. powołana do Zarządu Spółki (Członek Zarządu). 

 

Skład Zarządu „HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE” sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r. 

 Jarosław Mielczarski – Prezes Zarządu 

 Bogdan Lorenc – Członek Zarządu (od dnia 30 czerwca 2014r.) 

 Mariola Cackowska – Członek Zarządu (od dnia 1 grudnia 2014)  

 

HOLLYWOOD RENTAL Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu Hollywood Rental sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2014r. 



 Sylwester Kowalski – Prezes Zarządu 

 Maria Kopytek – Wiceprezes Zarządu 

 

Skład Zarządu Hollywood Rental sp. z o.o. w 2014r. uległ następującym zmianom: 

 Pani Maria Kopytek w dniu 30 czerwca 2014r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

Wiceprezesa Zarządu, 

 Pan Sylwester Kowalski w dniu 28 listopada 2014r. złożył rezygnację z dniem 30 listopada z 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, 

 Pan Bogdan Lorenc na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 2014r. 

został powołany do Zarządu Spółki (Członek Zarządu) z dniem 1 grudnia 2014r. 

 Pani Katarzyna Sobiecka na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 

2014r. została powołana do Zarządu Spółki (Członek Zarządu) z dniem 1 grudnia 2014r. 

 Pan Jarosław Mielczarski na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 listopada 

2014r. został powołany do Zarządu Spółki (Prezes Zarządu) z dniem 1 grudnia 2014r. 

 

Skład Zarządu Hollywood Rental sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r. 

 Jarosław Mielczarski – Prezes Zarządu,  

 Bogdan Lorenc – Członek Zarządu, 

 Katarzyna Sobiecka – Członek Zarządu 

 

PRALMED Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu Pralmed sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2014r. 

 Wiesław Sosnowski – Prezes Zarządu 

 

Skład Zarządu Pralmed sp. z o.o. w 2014r. uległ następującym zmianom: 

 Pan Jerzy Lorkowski na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 lutego 2014r. 

został powołany z dniem 1 marca 2014r. do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa 

Zarządu Spółki ds. technicznych. Pan Jerzy Lorkowski złożył z dniem 30 kwietnia 2014r. 

rezygnację z pełnionej funkcji ze względów zdrowotnych. 

 Pan Wiesław Sosnowski z dniem 31 października 2014r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji 

Prezesa Zarządu, 

 Pan Sylwester Kowalski na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 23 listopada 

2014r. został powołany do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu. 

Skład Zarządu Pralmed sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r.: 

 Pan Sylwester Kowalski – Prezes Zarządu 

 

W dniu 24 lutego 2015r. Pan Sylwester Kowalski złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa 

Zarządu zaś na funkcję Prezesa Zarządu spółki z dniem 25 lutego 2015r. została powołana Pani 

Maria Kopytek. 

 

PRAL SERWIS Warszawa Sp. z o.o. 



Skład Zarządu PRAL SERWIS Warszawa sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r. 

 Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu 

 Jerzy Lechowicz – Wiceprezes Zarządu 

 Jarosław Szymański – Wiceprezes Zarządu 

W roku 2014r. nie było zmian w Zarządzie spółki PRAL SERWIS Warszawa sp. z o.o. 

 

POLTEXTIL Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu Poltextil sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r. 

  Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu 

 

W roku 2014r. nie było zmian w Zarządzie spółki POLTEXTIL sp. z o.o. 

 

Skład Rady Nadzorczej  Poltextil sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2014r. 

 Grzegorz Adam Łukawski,  

 Robert Marek Markowski,  

 Marian Andrzej  Łoś,  

 Jarosław Mielczarski,  

 Grzegorz Kunda,  

 Sebastian Szostak 

W roku 2014r. nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki POLTEXTIL sp. z o.o. 

 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  DEUTSCHLAND GmbH 

 

Skład Zarządu HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  DEUTSCHLAND GmbH na dzień 1 stycznia 2014r. 

 Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu, 

 Krzysztof Blawat – członek Zarządu, 

 Jerzy Lorkowski – członek Zarządu 

 

Skład Zarządu HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  DEUTSCHLAND GmbH na dzień 31 grudnia 

2014r. 

 Adam Andrzej Konieczkowski – Prezes Zarządu, 

 

HTS MEDIJ Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu HTS MEDIJ Sp. z o.o.  na dzień 31 grudnia 2014r. 

 Eugeniusz Łapawa – Prezes Zarządu, 

 Rafał Wójcik – Wiceprezes Zarządu, 

W roku 2014r. nie było zmian w Zarządzie spółki HTS MEDIJ sp. z o.o. 

 



HTS AMA Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu HTS AMA Sp. z o.o.  na dzień 31 grudnia 2014r. 

 Eugeniusz Łapawa – Prezes Zarządu, 

 Rafał Wójcik – Wiceprezes Zarządu, 

W roku 2014r. nie było zmian w Zarządzie spółki HTS AMA sp. z o.o. 

 

KONSORCJUM PRALNICZE Sp. z o.o.  

 

Skład Zarządu KONSORCJUM PRALNICZE Sp. z o.o.  na dzień 31 grudnia 2014r. 

 

Robert Markowski – Prezes Zarządu 

 

2. Czynniki ryzyka 

  

Czynniki ryzyka związane działalnością oraz z otoczeniem w którym działa Grupa Kapitałowa 

Spółki 

 

2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski  

Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Hollywood jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce. 

Na wyniki finansowe generowane przez Grupę wpływ mają: poziom PKB, poziom średniego 

wynagrodzenia brutto, poziom inflacji, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień 

zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Istnieje ryzyko, że spowolnienie 

tempa rozwoju gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw, czy wzrost zadłużenia 

jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Grupy, 

poprzez obniżenie popytu na usługi i produkty Grupy Kapitałowej Hollywood, co w konsekwencji może 

przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Grupy. Czynnikiem ograniczającym ryzyko 

wpływu sytuacji gospodarczej Polski na działalność Grupy jest specyfika branży, w której działa Grupa 

tj. branży pralniczej, która jest odporna na wahania koniunktury gospodarczej. 

  

2.2. Ryzyko zwiększenia się konkurencji w branży  

Rynek, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Cały 

czas powstają nowe podmioty działające w branży oraz upadają lub kończą działalność inne, które z 

różnych względów nie poradziły sobie na rynku. Taka sytuacja sprzyja wzmożonej konkurencji 

zarówno pod względem cen jak i poziomu świadczonych usług. Ograniczeniem powyższego ryzyka 

jest stale powiększający się wolumen rynku do zagospodarowania przez pralnie przemysłowe. W 

dalszym ciągu, stopniowo lecz sukcesywnie ze względów ekonomicznych likwidowane są pralnie 

własne dotychczas działające w strukturach szpitali, hoteli, wojska oraz domów pomocy społecznej. 

Likwidacja wyeksploatowanych i nierentownych pralni w zdecydowanej większości sektora 

publicznego, powoduje wprowadzenie na rynek dodatkowego potencjału wyrobów tekstylnych 

przeznaczonych do prania. Potencjalne powstanie nowych firm w branży pralniczej nie powoduje 

znaczącego zwiększenie się konkurencji z powody stale powiększającego się rynku usług pralniczych.   

 



2.3. Ryzyko wpływu konsolidacji branży 

Grupa Kapitałowa Hollywood narażona jest na ryzyko niekorzystnego wpływu konsolidacji w branży. 

Postępująca konsolidacja może mieć negatywny wpływ na konkurencję i powodować spadek marż, 

w efekcie czego wyniki, sytuacja finansowa lub perspektywy rozwoju Grupy mogą ulec pogorszeniu. 

Grupa Kapitałowa Hollywood ogranicza niniejsze ryzyko między innymi poprzez umacnianie pozycji na 

obecnych rynkach tj. rynku hotelowym, zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach przemysłowych 

wraz z dywersyfikacją obszarów działalności oraz poprzez wysoką jakość świadczonych usług. 

 

2.4. Ryzyko związane z celami strategicznymi 

Rynek usług pralniczych, na którym działa Grupa Kapitałowa Hollywood, podlega ciągłym zmianom 

dlatego sytuacja finansowa Grupy zależy od zdolności do opracowania skutecznej długoterminowej 

strategii działania. Wszelkie błędne decyzje podjęte w wyniku niezdolności do dostosowania się do 

zmieniających się warunków rynkowych lub niepowodzenie planów strategicznych związanych z 

poszerzaniem Grupy Kapitałowej o nowe podmioty miałyby negatywny wpływ na działalność oraz 

sytuację finansową Grupy. Powyższe ryzyko jest ograniczane m.in. wieloletnim doświadczeniem 

Zarządu Spółki. Dodatkowo Zarząd Spółki zakłada, iż strategia Grupy będzie przygotowywana i 

konsultowana w kooperacji ze specjalistycznymi podmiotami doradczymi np. doradcami finansowymi 

oraz doradcami prawnymi. 

 

2.5. Ryzyko związane ze strategią dotyczącą akwizycji 

 Efektywność działań akwizycyjnych zależy od zdolności do określenia i realizowania odpowiedniej 

strategii. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji akwizycyjnych, wynikających z dokonania 

niewłaściwej oceny nabywanego podmiotu oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki 

finansowe. Przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej Spółka przeprowadza due deligence 

podmiotu posiłkując się doradcami finansowymi i prawnymi. Ponadto, w celu zminimalizowania ryzyka 

wystąpienia takiego zagrożenia Spółka prowadzi bieżącą analizę branży, czynników mających wpływ 

na jej rozwój oraz występowania lub zmiany trendów rynkowych tak, aby możliwe było jak najbardziej 

precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a w konsekwencji nabywanie 

podmiotów zgodnych z kierunkiem tych zmian.  

 

2.6. Ryzyko związane z realizacją przejęć innych podmiotów 

Istnieje ryzyko, że przejęte podmioty nie wypracują przewidywanych wyników i/lub nie wystąpią 

wszystkie przewidywane efekty synergii. Ponadto, poza powyższym ryzykiem istnieją również ryzyka 

związane z samym procesem przejęcia o charakterze finansowym, prawno- podatkowym oraz 

organizacyjnym. W rezultacie urzeczywistnienia ryzyk jednego bądź obu wymienionych rodzajów 

Grupa może nie osiągnąć zakładanego wzrostu obrotów realizowanych zysków w wyniku działań 

konsolidacyjnych. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka, jeśli uzna, że będzie taka potrzeba to 

będzie zatrudniać każdorazowo doradców prawnych i finansowych, którzy wesprą spółki w 

przeprowadzeniu akwizycji oraz procesu integracji nowego podmiotu z Grupą Kapitałową Hollywood.  

 

2.7. Ryzyko związane ze specyfiką spółki holdingowej 

Spółka pełni w Grupie Kapitałowej Hollywood rolę spółki holdingowej, której główne aktywa obejmują 

udziały w poszczególnych spółkach składających się na Grupę Kapitałową Hollywood. Spóła ma 

funkcję nadrzędną w zakresie organizacji, koordynacji oraz nadzoru nad działalnością operacyjną, 

handlową i finansową spółek z Grupy Kapitałowej. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej 

umożliwiającej pozyskiwanie przychodów z innych źródeł niż w postaci dywidend od podmiotów z 

Grupy Kapitałowej Hollywood. W związku z tym wykonywanie przez Spółkę zobowiązań wobec 

podmiotów trzecich, w tym zobowiązań finansowych, a także wypłata dywidendy, uzależnione są od 



wyników finansowych podmiotów podporządkowanych i organizacji transferu środków pieniężnych u 

tych podmiotów, jak i pomiędzy spółkami z Grypy Kapitałowej Hollywood. 

 

2.8. Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi 

Spółka zawierała i będzie zawierać w przyszłości transakcje z podmiotami powiązanymi. W opinii 

Spółki wszystkie takie transakcji zostały zawarte na warunkach rynkowych. Nie można jednak 

wykluczyć ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe rynkowego charakteru w/w transakcji, 

co mogłoby skutkować wzrostem zobowiązań podatkowych, a tym samym mogłoby mieć negatywny 

wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki Spółki. 

 

2.9. Ryzyko związane z wpływem większościowego akcjonariusza  

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Państwo Adam i Renata Konieczkowscy posiadają 

łącznie 83,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 89,69% udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. W związku z powyższym wpływ większościowego akcjonariusza na działalność 

Spółki jest znacznie większy niż pozostałych akcjonariuszy, w szczególności w związku z art. 415 oraz 

art. 416 Ksh, rodzi to ryzyko, że pozostali akcjonariusze nie będą w stanie wpływać na sposób 

zarządzania i funkcjonowania Spółki. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko i zabezpieczeniem 

mniejszościowych akcjonariuszy jest działanie Spółki zgodnie z przepisami kodeksu spółek 

handlowych. 

 

2.10. Ryzyko ewentualnego odejścia kluczowych członków kadry kierowniczej  

Na działalność Grupy Kapitałowej Hollywood duży wpływ wywiera jakość pracy kadry zarządzającej. 

Ewentualna utrata niektórych członków kadry będzie mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową i wyniki Grupy. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Grupa Kapitałowa 

Hollywood mogłaby zostać pozbawiona personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu 

zarządzania i działalności operacyjnej. Grupa kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie 

systemów motywacyjnych dla jej kluczowych pracowników, które będą uzależniały ich wynagrodzenie 

od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną. Grupa na bieżąco monitoruje zmiany 

na rynku pracy i systematycznie koryguje politykę płacową. 

 

2.11. Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego i podatkowego 

Na działalność Grupy Kapitałowej mają wpływ zmieniające się przepisy prawa i różne jego 

interpretacje, w szczególności w zakresie przepisów podatkowych, prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, ochrony środowiska oraz prawa handlowego. Każde wejście w życie nowej, istotnej dla 

obrotu gospodarczego regulacji, może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niejednolitym 

orzecznictwem sądów oraz niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji 

publicznej. 

 

2.12. Ryzyko różnic kursowych  

Działalność Grupy Kapitałowej Hollywood cechuje wrażliwość na zmianę kursu euro i dolara w relacji 

do złotówki, co jest związane z zakupami importowanych produktów (min. środków piorących), 

pochodzących od producentów m.in. z Niemiec. Znaczące wahania kursów mogą narazić Grupę na 

straty z powodu spadku rentowności świadczonych usług. W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa 

nabywa towary w dużych ilościach od sprawdzonych producentów, co ma wpływ na cenę nabywanych 

produktów.  

 

 



Czynniki ryzyka związane działalnością oraz z otoczeniem, w którym działają spółki zależne 

  

2.13. Ryzyko wzrostu cen nośników energii 

Technologia wykorzystywana w Zespole Pralni „HOLLYWOOD” należącym do Hollywood Textile 

Service sp. z o. o. cechuje się bardzo korzystnym współczynnikiem energochłonności. Pomimo tego, 

znaczącymi kosztami działalności zakładu jest koszt gazu oraz koszt energii elektrycznej. Istnieje 

zatem ryzyko wzrostu cen podstawowych nośników energii, które należy uznać za znaczące z punktu 

widzenia prowadzenia działalności. Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest m.in. wdrażanie 

przez spółkę wielu autorskich rozwiązań technicznych pozwalających na znaczne ograniczenie 

kosztów wykonywanych usług m.in.:  

a) Opracowany w ramach samodzielnie prowadzonych badań, zintegrowany system odzysku, 

energii cieplnej z urządzeń, do podgrzewu wody technologicznej, 

b) System odzysku ciepła z wody popralniczej, 

c) System recyrkulacji wody technologicznej, 

d) System wykorzystania zrzutu wody popralniczej do wytwarzania energii elektrycznej. 

 

2.14. Ryzyko uzależnienia się od kluczowych dostawców  

Hollywood Textile Service sp. z o. o., podmiot którego wyniki finansowe są najistotniejsze z punktu 

widzenia skonsolidowanych wyników Grupy, posiada zdywersyfikowany portfel dostawców. W ocenie 

spółki poziom rozproszenia zapewnia bezpieczeństwo działalności, jednakże pomimo dużego 

rozdrobnienia producentów w grupie dostawców istnieje kilku dostawców z dużym udziałem, którzy 

mogą wywierać np. presję cenową na spółkę. Powyższe ryzyko jest ograniczane długoletnią 

współpracą z dostawcami oraz silną pozycją spółki na rynku, a także dużą wartością zamówień. 

 

2.15. Ryzyko związane z umowami realizowanymi w trybie przepisów Ustawy – Prawo 

zamówień publicznych 

Część realizowanych przez spółkę Hollywood Textile Service sp. z o. o., umów zawieranych jest z 

podmiotami zobligowanymi stosować przy udzielaniu zamówień przepisów Ustawy – Prawo zamówień 

publicznych. Umowy te z zasady nie podlegają możliwości negocjowania ich warunków, co częstokroć 

wymusza zgodę Hollywood Textile Service sp. z o. o., na postanowienia nie w pełni odpowiadające jej 

interesom. Ponadto, zgodnie przepisami art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, w razie 

zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W 

związku z powyższym, należy podkreślić, że realizacja umów zawieranych w trybie przepisów Ustawy 

– Prawo zamówień publicznych niesie ze sobą ryzyko nieosiągnięcia zakładanych przy ich zawieraniu 

przychodów tak z powodu możliwości odstąpienia od nich przez zamawiającego w warunkach 

wynikających z  powołanego przepisu, jak również ze względu na konieczność akceptacji postanowień 

umów w istocie narzuconych przez zamawiającego np. w zakresie kar umownych. 

 

2.16. Ryzyko związane z możliwością utraty statusu Zakładu Pracy Chronionej 

Przedsiębiorstwo należące do Hollywood Textile Service sp. z o. o. posiada status Zakładu Pracy 

Chronionej. Z tego tytułu spółka ma prawo do korzystania z wielu ulg, zwolnień podatkowych oraz 

możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu niektórych środków trwałych z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Istnieje jednak ryzyko, że w wyniku wprowadzenia 

przez Unię Europejską niekorzystnych zmian w prawie pracy, spółka może stracić status Zakładu 



Pracy Chronionej, co wiązałoby się z utratą wielu przywilejów z których do tej pory spółka korzystała, 

co może wpłynąć na osiągane wyniki finansowe. 

 

2.17. Ryzyko związane z odpowiedzialnością w zakresie ochrony środowiska  

W związku z nadrzędnością prawa unijnego nad krajowym i koniecznością ciągłego dostosowywania 

polskich norm do standardów europejskich, nie można wykluczyć, iż w przyszłości wejdą w życie 

przepisy, które zmienią obowiązujące uwarunkowania środowiskowe i zmuszą spółkę zależną 

Hollywood Textile Service sp. z o. o.  do poniesienia dalszych nakładów inwestycyjnych. Wzrost 

kosztów, ponoszonych przez Hollywood Textile Service sp. z o. o., związanych z ochroną środowiska, 

może doprowadzić do wzrostu kosztów działalności. Na dzień sporządzenia Dokumentu 

Informacyjnego Zespół Pralni „HOLLYWOOD”, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom m.in. najnowszej 

generacji urządzeniom i instalacji z zamkniętym obiegiem wody, zamontowanymi filtrami wraz 

z systemem neutralizującym sprawiają, że powstające ścieki spełniają wszystkie normy ochrony 

środowiska. 

 

2.18. Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń 

Hollywood Textile Service sp. z o. o., jak każdy inny podmiot gospodarczy, narażony jest na ryzyko 

związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których spółka nie 

jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i jej sytuację 

finansową. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidzianymi stratami m.in. poprzez umowy 

ubezpieczenia. Zespół Pralni „HOLLYWOOD” oraz zainstalowane w nim maszyny są ubezpieczone na 

pełną wartość od ognia i innych żywiołów. Spółka posiada także ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. Również majątek obrotowy w postaci towarów oraz środków trwałych jest w pełni 

ubezpieczony. 

  

2.19. Ryzyko związane z utworzeniem sieci pralniomatów 

Spółka zależna Pralmed  sp. z o.o. realizuje na rynku polskim nowatorski projekt dotyczący utworzenia 

sieci automatów bezobsługowych do przyjmowania i wydawania garderoby dla klientów 

indywidualnych. Automaty będą instalowane w dużych biurowcach, apartamentowcach, 

ekskluzywnych osiedlach itp. Istnieje jednak ryzyko, że tego rodzaju innowacyjna usługa nie spotka 

się z zainteresowaniem klientów, którzy nadal będą korzystać z tradycyjnych usług pralniczych. 

Zarząd spółki przed wprowadzeniem usługi pralniomatów do Polski przeprowadził szczegółową 

analizę potrzeb konsumenckich zarówno w kraju jak też za granicą.  Z przeprowadzonej analizy 

wynika, że tego rodzaju nowinki techniczne zdobywają coraz większą popularność w Europie 

Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych, gdzie społeczeństwo oczekuje świadczenia usług na 

najwyższym poziomie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów oraz czasu wykonania usługi.  

 

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność grupy kapitałowej, jakie 

nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

1. W dniu 20 grudnia 2013 roku Spółka wraz z Panem Eugeniuszem Łapawa (Prezes Zarządu 

spółki Medij Sp. z o.o. – podmiot zależny w 75% od Emitenta) zawarli umowę zobowiązującą 

oraz przedwstępną umowę nabycia udziałów przedsiębiorstwa spółki cywilnej prowadzonego 

pod nazwą PRALNIA PRZEMYSŁOWA “AMA” R.RATAJCZAK, R. RATAJCZAK, A. 

WROBIŃSKI z siedzibą w Poznaniu. Zgodnie z zawartą umową dotychczasowi wspólnicy 

spółki cywilnej zobowiązali się do jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną 



odpowiedzialnością a następnie przy spełnieniu warunków określonych w umowie do 

sprzedaży udziałów Spółki Przekształconej na rzecz Emitenta oraz Pana Eugeniusza Łapawy, 

odpowiednio w liczbie udziałów odpowiadającej 75% i 25% kapitału zakładowego oraz głosów 

na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przekształconej. Ostateczna umowa nabycia udziałów 

Spółki AMA Sp. z o.o. została podpisana w dniu 9 maja 2014r. 

 

2. W dniu 28 stycznia 2014r. spółka zależna HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. 

podpisała aneks do umowy kredytowej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim 

S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem aneksu było odnowienie wielocelowego limity 

kredytowego w kwocie 3.000.000,00 zł. Limit został udzielony do dnia 29 grudnia 2015r. Jako 

zabezpieczenie kredytu HOLLYWOOD S.A. udzielił Bankowi poręczenia wekslowego. 

3. W dniu 28 stycznia 2014r. spółka zależna HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. 

podpisała umowę leasingu z PKO Leasing z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy był 

leasing w wysokości 7.560.000,00 zł na urządzenia pralnicze do sortowania i składowania 

bielizny oraz linii maglowniczej (przy 20% udziale własnym). Kwota leasingu 2.762.323,90 zł 

zostanie przeznaczona na spłatę kredytu inwestycyjnego. Umowa leasingu została zawarta na 

okres do dnia 31 stycznia 2019r. Tytułem zabezpieczenia umowy leasingu HOLLYWOOD 

S.A. udzielił PKO Leasing S.A. poręczenia wekslowego. 

4. W dniu 5 marca 2014r., Uchwałą nr 257/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 

800.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 każda. 

5. W dniu 14 marca 2014r. Uchwałą nr 286/2014 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., wyznaczono dzień 18 marca 2014r. dniem pierwszego notowania w 

alternatywnym systemie obrotu na  rynku NewConnect. 

6. W dniu 14 marca 2014r. spółka zależna HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. 

podpisała umowę dotyczącą świadczenia usług pralniczych dla sieci hoteli należących do 

SATORIA Group w Warszawie. Szacunkowa wartość tej umowy wynosi 3.640.800 zł brutto. 

Umowa została zawarta na czas określony 48 miesięcy licząc od dnia 1 kwietnia 2014r. 

7. W dniu 6 maja 2014r. Sąd Okręgowy zatwierdził ugodę zawartą pomiędzy spółką zależną 

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. a Szpitalem Uniwersyteckim im. dr A. Jurasza w 

Bydgoszczy. Spół dotyczył odszkodowania dla spółki zależnej na kwotę 498.202,80 zł w 

związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług pralniczych z dnia 30 

września 2011r. oraz zapłaty na rzecz Szpitala kwoty 482.874,00 zł. Zgodnie z ugodą, każda 

ze stron zrzekła się wobec siebie wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających z 

umowy z dnia 30 września 2011r. 

8. W dniu 28 października 2014r. spółka Hollywood S.A. podpisała umowę zobowiązującą oraz 

przedwstępną warunkową umowę nabycia udziałów spółki HTS BAXTER Sp. z o.o. Umowa 

została zawarta pomiędzy HOLLYWOOD S.A. a wspólnikami spółki jawnej pod firmą 

„BAXTER” Grzegorz Kunda Andrzej Malinowski z siedzibą w Tykocinie. Zgodnie z umową 

Hollywood nabędzie 85% udziałów w spółce HTS BAXTER sp. z o.o., która powstanie w 

wyniku przekształcenia istniejącej spółki pod firmą „BAXTER” Grzegorz Kunda Andrzej 

Malinowski Spółka Jawna (HTS BAXTER). Umowa kupna udziałów zostanie zawarta pod 

warunkiem dokonania przekształcenia Baxter Grzegorz Kunda Andrzej Malinowski Spółka 

Jawna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do dnia 31 marca 2015 roku.  

Zgodnie z umową Hollywood wyemituje 1.700.000 akcji imiennych nowej emisji, skierowanej 

do udziałowców HTS BAXTER sp. z o.o. w zamian za 85% udziałów, których wartość strony 

ustaliły na kwotę 5,1 mln zł. 

Przeniesienie udziałów i zakończenie transakcji nastąpi w terminie do 31 maja 2015 roku. 

Ponadto Strony umowy ustaliły, iż udziałowcy HTS BAXTER nie będą sprzedawać akcji nowej 

emisji Hollywood do dnia 31 grudnia 2016r. (lock up), chyba że Hollywood wyrazi zgodę na 



wcześniejszą sprzedaż ww. akcji lub główny akcjonariusz Hollywood dokona sprzedaży 

posiadanych akcji na rynku regulowanym, z wyjątkiem transakcji pakietowych mających na 

celu objęcie przez głównego akcjonariusza akcji nowej emisji o tożsamej wartości. Po 

zakończeniu okresu lock up udziałowcy HTS BAXTER ustanowili prawo pierwszeństwa 

nabycia akcji nowej emisji na rzecz Hollywood lub podmiotu przez niego wskazanego. 

Strony Umowy ustaliły, że jeżeli na dzień 31 grudnia 2016 roku łączna wartość akcji nowej 

emisji objętych przez udziałowców HTS BAXTER, będzie mniejsza od kwoty 5.100.000 zł, 

udziałowcom tym będzie przysługiwać prawo żądania zamiany posiadanych przez nich akcji 

nowej emisji Hollywood na udziały Spółki w ilości odpowiadającej 85 % Udziałów Spółki. 

Ponadto jeżeli w okresie do dnia 31 grudnia 2016 roku dane finansowe HTS BAXTER będą 

wykazywały spadek wskaźnika rentowności działalności operacyjnej (EBITDA) spółki powyżej 

10% poziomu według stanu na dzień 31 grudnia 2014r., liczonego z wyłączeniem wartości 

związanych z amortyzacją sfinansowaną otrzymanymi dotacjami unijnymi, według stanu na 

dzień zawarcia niniejszej Umowy, Hollywood będzie przysługiwało prawo żądania zamiany 

udziałów HTS BAXTER na akcje Hollywood objęte przez udziałowców. 

 

9. W dniu 14 listopada 2014r. spółka HOLLYWOOD S.A. podpisała  umowę zobowiązującą, oraz 

przedwstępną warunkową umowę sprzedaży udziałów spółki pod firmą KONSORCJUM 

PRALNICZE sp. z o.o.. Umowa została zawarta pomiędzy Hollywood a udziałowcami spółki 

pod firmą Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Zgodnie z umową Hollywood 

nabędzie 80,06% udziałów w spółce Konsorcjum Pralnicze sp. z o.o. za kwotę 7.242.885,00 

zł. Hollywood zobowiązał się, że w ciągu 30 dni od dnia podpisania niniejszej umowy zwoła 

Walne Zgromadzenia w celu powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w 

drodze emisji nowych 2.414.295 akcji imiennych serii E, których oferta zostanie następnie 

skierowana do objęcia przez udziałowców Konsorcjum Pralniczego sp. z o.o.. Strony umowy 

ustaliły, iż udziałowcy Konsorcjum Pralniczego sp. z o. o nie będą sprzedawać akcji nowej 

emisji serii E Hollywood do dnia 31 grudnia 2016r. (lock up). Ponadto zgodnie z umową 

inwestycyjną strony ustaliły, że Hollywood lub podmiot przez niego wskazany, będą mieli 

prawo odkupu akcji serii E w liczbie 666.666 za łączną kwotę 1.999.998,00 zł w terminie 7 dni, 

od dnia zamiany akcji imiennych serii E, należących do udziałowców Konsorcjum Pralniczego 

sp. z o.o., na akcje zwykłe na okaziciela lub od dnia przeniesienia akcji Hollywood na rynek 

główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. W takim przypadku ograniczenie 

zbywania w stosunku do tych akcji serii E (lock up) zostanie zniesione.  
 

Spółka Hollywood S.A. nabyła udziały spółki Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o. z dniem 15 

kwietnia 2015r. 

 

4. Przewidywany rozwój grupy kapitałowej 

 

a) Rozwój spółek w ramach Grupy Kapitałowej Hollywood  

 

Spółka planuje dalszy rozwój podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej HOLLYWOOD. 

 

b) Przejęcia nowych podmiotów 

 

W dalszej perspektywie Spółka zamierza kontynuować działania związane z przejęciami innych 

zakładów z branży na terenie Polski. 



 

c) Ekspansja zagraniczna 

 

Spółka planuje dalszy rozwój, poprzez ekspansje na zagraniczne rynki w szczególności rynek 

niemiecki, za pośrednictwem swojej spółki zależnej HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE 

DEUTSCHLAND GmbH z siedzibą w Berlinie. 

 

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

 

Jednym z osiągnięć w dziedzinie rozwoju był zakup automatu bezobsługowego do przyjmowania i 

wydawania garderoby klientów indywidualnych oraz rozwój prac nad jego wdrożeniem. 

 

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

Przychody ze sprzedaży 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom  44.601.137,25 zł 

Jest to bardzo duży  wzrost w porównaniu ze sprzedażą całej Grupy Kapitałowej w 2013r, która 

wynosiła 18.343.326,41 zł. Wzrost ten jest wynikiem sukcesywnego przystępowania do Grupy w 2014r  

kolejnych spółek..  

 

Koszty operacyjne 

Skonsolidowane koszty operacyjne Grupy Kapitałowej wyniosły 43.410.272,20 zł. 

Dla porównania koszty działalności operacyjnej w 2013 roku wyniosły 17.663 802,58r. Wzrost ten jest 

spowodowany włączaniem kolejnych spółek do Grupy Kapitałowej, co bezpośrednio przekłada się  na 

wyniki całej Grupy Kapitałowej. 

 

Wyniki finansowe 

W 2014r. Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk netto na poziomie  2.882.467,25 zł.  W 2013r zysk netto  

wynosił  205.539,02 zł. 

 

7. Nabycie akcji własnych 

Grupa Kapitałowa w 2014r. nie nabywała akcji własnych. 

 

8. Posiadane przez grupę oddziały. 

Grupa Kapitałowa w 2014r. nie posiadała oddziałów (zakładów).  

 

9. Instrumenty finansowe 

Grupa Kapitałowa w 2014r. nie korzystała z instrumentów finansowych. 



 

10. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego. 

 

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku nr 1 do niniejszego Sprawozdania 

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r. 

 

 

 

………………………………………. 

Adam Konieczkowski - Prezes Zarządu 

 

…………………………………………… 

Maria Kopytek- Członek Zarządu 

 

…………………………………………… 

Mieczysław Hawryluk – Członek Zarządu 


