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Biuro Reklamy i Og³oszeñ
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EMITENT

EMITENT

w tys. PLN

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapita³u
Stopa zwrotu z aktywów
Rentownoæ sprzeda¿y netto
Stopa wyp³aty dywidendy
Wskanik zad³u¿enia kapita³ów w³asnych

4.2.

2000

46,7%
29,0%
8,8%

0,61

2001

39,3%
22,2%
8,7%

0,77

2002

29,0%
13,9%
6,3%

1,09

IIII kw. 2003

2001

2002

IIII kw. 2003

26,8%
11,4%
7,9%

1,35

GRUPA KAPITA£OWA

GRUPA

w tys. PLN

Stopa zwrotu z zainwestowanego kapita³u
Stopa zwrotu z aktywów
Rentownoæ sprzeda¿y netto
Stopa wyp³aty dywidendy
Wskanik zad³u¿enia kapita³ów w³asnych

39,5%
22,3%
8,8%

0,77

30,3%
14,5%
6,7%

1,04

25,7%
9,9%
7,2%

1,48

5.

INFORMACJE O RATINGU
Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, Emitent ani papiery wartociowe wyemitowane
przez niego nie by³y przedmiotem ratingu.

6.

CELE EMISJI

6.1.
CELE EMISJI AKCJI
Wp³ywy z emisji akcji Spó³ka zamierza przeznaczyæ na nastêpuj¹ce cele:
 2535 mln PLN  inwestycje w rzeczowe aktywa trwa³e zwi¹zane z unowoczenieniem i rozbudow¹
zdolnoci produkcyjnych i logistycznych Spó³ki, w szczególnoci w budowê nowego wydzia³u farb
ftalowych (wzrost wydajnoci, automatyzacja produkcji), modernizacjê obecnego wydzia³u farb
ftalowych w celu przystosowania do produkcji nowych wyrobów (farby graficzne, poliwinylowe,
etc.), zakup maszyn i urz¹dzeñ zwi¹zanych z wdro¿eniem nowych produktów, budowê
nowoczesnych magazynowo-produkcyjnych systemów transportu, poprawiaj¹cych wydajnoæ
produkcji i magazynowania przy rosn¹cym asortymencie i iloci wyrobów,
 8 mln PLN  przejêcie wybranych producentów (w tym Polifarbu Kalisz) w celu pozyskania
nowych segmentów rynku (farby proszkowe, etc.) oraz kontynuacja strategii rozwoju dzia³alnoci
produkcyjnej na rynkach zagranicznych. NIE¯KA planuje utworzenie nowych spó³ek na rynkach
wschodnich (w szczególnoci Rosja, Mo³dawia) i prowadzi w tym celu zaawansowane
rozmowy. W wyniku tych dzia³añ Spó³ka zamierza pozyskaæ w szczególnoci rynek rosyjski
i rumuñski oraz umocniæ swoj¹ pozycjê na rynku mo³dawskim. Ponadto w najbli¿szym czasie
Spó³ka zamierza przeznaczyæ dodatkowe rodki na wprowadzenie nowych wyrobów przez
NIE¯KÊ-BIA£ORU. NIE¯KA nabêdzie udzia³y w tej spó³ce, co zapewni jej przejêcie nad
ni¹ kontroli. Na podstawie dotychczasowych dowiadczeñ Spó³ka szacuje, ¿e wydatki zwi¹zane
z rozpoczêciem dzia³alnoci produkcyjnej na poszczególnych rynkach zagranicznych nie powinny
przekraczaæ 500 tys. PLN,
 6 mln PLN  inwestycje kapita³owe zwi¹zane ze wzmocnieniem sprzeda¿y i dystrybucji produktów
Spó³ki, w szczególnoci poprzez organizacjê detalicznej sieci dystrybucji w Polsce planowane
wspólnie z obecnymi partnerami handlowymi Spó³ki. Maj¹ one zwiêkszyæ dostêpnoæ produktów
Spó³ki oraz zapewniæ dalszy wzrost jej sprzeda¿y,
 8 mln PLN  zasilenie kapita³u obrotowego zwi¹zane z wysok¹ sezonowoci¹ sprzeda¿y Spó³ki
i wsparciem rozwoju spó³ek zale¿nych na Ukrainie i Bia³orusi,

www.parkiet.com

 2 mln PLN  wydatki na reklamê zwi¹zane z umocnieniem wizerunku Spó³ki jako jednego z liderów

rynku farb i lakierów.
£¹czna wartoæ rodków finansowych zwi¹zanych z realizacj¹ celów emisyjnych wynosi 4959 mln PLN.
Opisane powy¿ej cele emisji wynikaj¹ ze strategii Spó³ki. Realizacja ka¿dego z nich bêdzie mia³a
miejsce niezale¿nie od siebie i jest równie istotna dla Spó³ki. Emitent nie ma priorytetów co do kolejnoci
realizacji poszczególnych celów emisji.
W przypadku, gdyby rodki z emisji by³y niewystarczaj¹ce do realizacji wszystkich opisanych celów, Spó³ka
rozwa¿y mo¿liwoæ realizacji niektórych z nich, b¹d ich sfinansowanie za pomoc¹ innych instrumentów
finansowych, np. kredytów, leasingu, emisji papierów d³u¿nych. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie
podjêta przez Emitenta po uwzglêdnieniu wartoci rodków pozyskanych z emisji, uwarunkowañ rynkowych
oraz w oparciu o kryteria efektywnoci poszczególnych celów emisji i ich wp³ywu na wzrost wartoci Spó³ki.
W okresie pomiêdzy pozyskaniem rodków z emisji, a realizacj¹ celów emisyjnych, rodki pozyskane z emisji
bêd¹ lokowane w bezpieczne, krótkoterminowe instrumenty finansowe oraz mog¹ zasilaæ kapita³ obrotowy Spó³ki.
W ramach realizacji strategii rozwoju Spó³ka przygotowa³a d³ugoterminowy program inwestycyjny, który
ma jej pozwoliæ w znacz¹cym stopniu wzmocniæ pozycjê rynkow¹. Plan ten zawiera szczegó³owe zestawienie
wydatków na rzeczowe aktywa trwa³e, zwi¹zane w szczególnoci z modernizacj¹, rozwojem bazy
produkcyjnej i zdolnoci logistycznych Spó³ki, wydatki zwi¹zane z rozwojem sieci sprzeda¿y oraz okrela
podmioty z bran¿y farb i lakierów, których nabyciem zainteresowana jest NIE¯KA. Obecnie Spó³ka realizuje
ten program poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwa³e oraz w firmy produkcyjne i dystrybucyjne.
Spó³ka rozpoczê³a ju¿ realizacjê inwestycji w rzeczowe aktywa trwa³e w ramach d³ugoterminowego
programu inwestycyjnego (analizy, prace projektowe, umowy z wykonawcami, negocjacje
z dostawcami), jednak¿e kluczowe inwestycje w tym zakresie zostan¹ sfinansowane ze rodków z emisji.
Stopieñ zaawansowania prowadzonych przez Spó³kê rozmów z potencjalnymi obiektami przejêæ daje
podstawy do stwierdzenia o mo¿liwoci zamkniêcia tych transakcji w bie¿¹cym i przysz³ym roku.
Spó³ka jest w trakcie negocjacji dotycz¹cych powo³ania z wybranymi partnerami nowych spó³ek
produkcyjnych na rynkach zagranicznych oraz organizacji detalicznej sieci dystrybucji.
Pozosta³e cele emisji s¹ zwi¹zane bezporednio z dzia³alnoci¹ operacyjn¹ prowadzon¹ przez Spó³kê
i nie wymagaj¹ dodatkowych przygotowañ.
6.2.

WYKORZYSTANIE WP£YWÓW Z POPRZEDNICH EMISJI

Spó³ka zosta³a za³o¿ona w styczniu 1998 roku. W ramach emisji 1.000 akcji serii A do Spó³ki wp³ynê³o
100.000 PLN. rodki te zosta³y przeznaczone na rozwój Spó³ki.
W marcu 1998 roku zosta³o wyemitowanych 99.000 Akcji serii B. rodki pozyskane z tej emisji,
w kwocie 9.900.000 PLN, zosta³y przeznaczone na zwiêkszenie kapita³u obrotowego Spó³ki i inwestycje
w rzeczowy maj¹tek trwa³y.
W maju 2003 roku zosta³o wyemitowanych 95.000 Akcji serii D. rodki pozyskane z tej emisji,
w kwocie 9.500.000 PLN, zosta³y przeznaczone na zwiêkszenie kapita³u obrotowego Spó³ki.
W sierpniu 2003 roku zosta³o wyemitowanych 18.875 obligacji zamiennych na Akcje Serii C. rodki pozyskane
z tej emisji, w kwocie 1.887.500. PLN, zosta³y przeznaczone na zwiêkszenie kapita³u obrotowego Spó³ki.
rodki pozyskane z emisji akcji i obligacji, o których mowa powy¿ej, zosta³y wykorzystane zgodnie
z celami emisji.
6.3.

ZMIANY CELÓW EMISJI

W przypadku, gdy realizacja powy¿szych celów by³aby niemo¿liwa lub gdyby nie s³u¿y³a rozwojowi
Spó³ki, a w konsekwencji wzrostowi wartoci Spó³ki dla jej Akcjonariuszy, cele emisji mog¹ ulec zmianie.
Organem uprawnionym do dokonywania zmian celów emisji jest Zarz¹d Spó³ki. Ewentualna zmiana
celów emisji zostanie dokonana na podstawie uchwa³y Zarz¹du, a informacja w tej sprawie zostanie
podana do publicznej wiadomoci w trybie raportu bie¿¹cego.

