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2.2.

CZYNNIKI RYZYKA ZWI¥ZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIA£ALNOÆ

2.2.1.

RYZYKO ZWI¥ZANE Z SYTUACJ¥ MAKROEKONOMICZN¥ POLSKI

ograniczenia obrotu papierami wartociowymi danej spó³ki. Nie mo¿na mieæ pewnoci, ¿e taka sytuacja
nie wyst¹pi w przysz³oci w odniesieniu do Akcji Emitenta.

Wyniki makroekonomiczne polskiej gospodarki oraz tempo jej rozwoju maj¹ istotny wp³yw na
kluczowy dla Spó³ki rynek budowlany, który generuje popyt na zasadnicz¹ czêæ jej produktów. Si³a
nabywcza konsumentów produktów Spó³ki, sk³onnoæ do rozpoczynania nowych inwestycji oraz
przeprowadzania remontów przez nabywców detalicznych s¹ w zasadniczy sposób powi¹zane ze
wzrostem PKB oraz poziomem stóp procentowych. Jednak¿e obecne o¿ywienie tempa wzrostu
gospodarczego mo¿e wp³yn¹æ na zwiêkszenie popytu na produkty z bran¿y budowlanej.

2.3.7.

2.2.2.

2.3.8.

RYZYKO KURSOWE

Spó³ka nara¿ona jest na ryzyko zmiany kursów walut. Przychody ze sprzeda¿y w decyduj¹cym stopniu
s¹ realizowane w z³otych polskich, za ponad 40% materia³ów i komponentów do produkcji pochodzi
z importu. P³atnoci za te materia³y Spó³ka dokonuje w walutach obcych, w szczególnoci w EURO.
Zgodnie z polityk¹ Zarz¹du, Spó³ka dokonuje transakcji ograniczaj¹cych mo¿liwoci poniesienia
istotnych kosztów wynikaj¹cych ze zmian kursów walut.
2.2.3.

RYZYKO ZWI¥ZANE Z WEJCIEM POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Wejcie Polski do Unii Europejskiej bêdzie oznacza³o, ¿e polscy producenci uzyskaj¹ pe³ny dostêp
do rynków europejskich, z drugiej za strony poci¹gnie za sob¹ koniecznoæ spe³nienia wymogów i norm
unijnych (w szczególnoci w zakresie produkowanych wyrobów, ochrony rodowiska). Dostosowanie
organizacji produkcji oraz funkcjonowania NIE¯KI do wymogów Unii spowoduje ryzyko poniesienia
przez Spó³kê w przysz³oci dodatkowych nak³adów finansowych, zwi¹zanych z uzyskaniem przez ni¹
certyfikatów, które pozwol¹ NIE¯CE prowadziæ dzia³alnoæ handlow¹ na rynkach pañstw Unii
Europejskiej.
Jednoczenie mo¿liwoæ funkcjonowania na rynkach krajów Unii Europejskiej mo¿e przynieæ Spó³ce
dodatkowe korzyci. Podstawy do korzystnych dla NIE¯KI prognoz daje fakt, ¿e obecnie Spó³ka
skutecznie konkuruje z podmiotami z rynku Unii Europejskiej dzia³aj¹cymi w Polsce.
Czynnikiem ryzyka, który mo¿e wp³yn¹æ na dzia³alnoæ Spó³ki jest koniecznoæ wprowadzenia wiz
dla obywateli krajów Europy Wschodniej, w szczególnoci Ukraiñców, Bia³orusinów i Rosjan, którzy
w chwili obecnej s¹ g³ównymi odbiorcami eksportowymi Spó³ki.
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OPÓNIENIE WPROWADZENIA AKCJI SERII E I F DO OBROTU GIE£DOWEGO

Emitent podejmie wszelkie dzia³ania maj¹ce na celu szybkie wprowadzenie Akcji Serii E i F do obrotu
gie³dowego. Jednak wskutek formalnoci, których nale¿y dope³niæ w KRS, KDPW oraz GPW przy
wprowadzaniu Akcji Serii E i F do obrotu gie³dowego mo¿liwe s¹ niezale¿ne od Emitenta opónienia.
Wskutek powy¿szego, Zarz¹d Emitenta nie mo¿e zagwarantowaæ, ¿e Akcje Serii E i F zostan¹
wprowadzone do notowañ w terminie podanym w Prospekcie.
RYZYKO KSZTA£TOWANIA SIÊ KURSU GIE£DOWEGO AKCJI EMITENTA

Z nabywaniem akcji Spó³ki, po dopuszczeniu ich do obrotu gie³dowego, wi¹¿e siê ryzyko
zmian kursów gie³dowych. Kurs gie³dowy kszta³tuje siê pod wp³ywem poda¿y i popytu, które s¹
wypadkow¹ wielu czynników i skutkiem trudno przewidywalnych reakcji inwestorów. W przypadku
znacznego wahania kursów akcjonariusze mog¹ byæ nara¿eni na ryzyko niezrealizowania
zaplanowanego zysku.
Nale¿y równie¿ liczyæ siê z ryzykiem, ¿e decyzja o sprzeda¿y w krótkim czasie znacz¹cej liczby
Akcji Emitenta mo¿e mieæ istotny wp³yw na kszta³towanie siê ich kursu gie³dowego.
2.3.9.

RYZYKO ZWI¥ZANE Z NOTOWANIEM PRAW DO AKCJI

SERII F
Charakter obrotu PDA rodzi ryzyko, i¿ w sytuacji niedojcia do skutku emisji Akcji Serii F, posiadacz
PDA otrzyma jedynie zwrot rodków w wysokoci iloczynu liczby PDA znajduj¹cych siê na koncie
inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii F. Dla inwestorów, którzy nabêd¹ PDA na GPW mo¿e
oznaczaæ to poniesienie straty w sytuacji, gdy cena jak¹ zap³ac¹ oni na rynku wtórnym za PDA bêdzie
wy¿sza od ceny emisyjnej Akcji Serii F.
SERII E

W ci¹gu najbli¿szych lat mo¿na siê spodziewaæ dalszych zmian w obowi¹zuj¹cym systemie
podatkowym w zakresie opodatkowania przychodów kapita³owych. Poniewa¿ obecnie niemo¿liwe jest
jeszcze precyzyjne okrelenie kierunku w jakim pójd¹ zmiany polskiego prawa podatkowego  osoby,
które obejm¹ Akcje Serii E, F i C przed ich zbyciem powinny zapoznaæ siê z obowi¹zuj¹cymi w tym
czasie przepisami prawa, a tak¿e w miarê potrzeby zasiêgn¹æ porady prawnej.

W sytuacji niedojcia do skutku emisji Akcji serii E, dotychczasowi akcjonariusze otrzymaj¹ zwrot
w wysokoci iloczynu PDA znajduj¹cych siê na ich koncie oraz ceny emisyjnej Akcji serii E.
W przypadku inwestorów, którzy w wyniku nadsubskrypcji Akcji serii F nabêd¹ PDA serii E zostanie
wyp³acona kwota odpowiadaj¹ca iloczynowi posiadanych przez nich PDA i ceny emisyjnej Akcji serii F.
Pozosta³ym inwestorom, którzy nabyli PDA serii E w obrocie wtórnym na GPW, na rachunkach
których w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu ich notowañ zapisane bêd¹
PDA serii E  zwrócona zostanie kwota w wysokoci iloczynu liczby PDA znajduj¹cych siê na koncie
inwestora oraz ceny emisyjnej Akcji Serii F.
Dla inwestorów, którzy nabêd¹ PDA na GPW mo¿e oznaczaæ to poniesienie straty w sytuacji, gdy
cena jak¹ zap³ac¹ oni na rynku wtórnym za PDA bêdzie wy¿sza od ceny emisyjnej Akcji Serii F.

2.3.

CZYNNIKI RYZYKA ZWI¥ZANE Z RYNKIEM KAPITA£OWYM

2.3.10

2.3.1.

RYZYKO STRUKTURY AKCJONARIATU

2.2.4.

RYZYKO ZWI¥ZANE ZE ZMIANAMI W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM

Obecnie za³o¿yciele Spó³ki wraz z podmiotami z nimi powi¹zanymi posiadaj¹ 100% akcji Spó³ki
uprawniaj¹cych ich do 100% g³osów na WZA Spó³ki. Przy za³o¿eniu, ¿e 2.100.000 akcji serii E zostanie
objêtych przez dotychczasowych Akcjonariuszy w ramach prawa poboru oraz 2.100.000 akcji serii F
zostanie objêtych przez inwestorów gie³dowych, udzia³ dotychczasowych akcjonariuszy bêdzie wynosi³
odpowiednio 85,2% akcji i 87,0% g³osów na WZA Spó³ki. Uwzglêdniaj¹c kolejne za³o¿enie, ¿e
wszystkie Prawa do Akcji Serii E zostan¹ sprzedane inwestorom gie³dowym, udzia³ dotychczasowych
akcjonariuszy bêdzie wynosi³ odpowiednio 70,4% akcji i 74,1% g³osów na WZA Spó³ki. W efekcie
dotychczasowi w³aciciele zachowaj¹ dominuj¹cy wp³yw na zarz¹dzanie Spó³k¹. W przypadku
spe³nienia przez wszystkich odbiorców Spó³ki warunków handlowych okrelonych w programie
motywacyjnym, umo¿liwiaj¹cych im konwersjê w 2006 roku 100% obligacji na akcje NIE¯KI oraz
po spe³nieniu wszystkich opisanych powy¿ej za³o¿eñ, obecni W³aciciele Spó³ki bêd¹ posiadali do 62,2%
akcji oraz do 66,3% g³osów na WZA Spó³ki.

2.3.2.

RYZYKO NIEDOJCIA DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII C

Emisja Akcji Serii C mo¿e nie dojæ do skutku w przypadku, gdy Zarz¹d Emitenta nie zg³osi do
S¹du Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji
Akcji Serii C lub S¹d Rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii C. Zarz¹d Emitenta bêdzie zg³asza³ do s¹du wniosek
o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u zgodnie z art. 452 KSH.
2.3.3.

RYZYKO NIEDOJCIA DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII E

Emisja Akcji Serii E nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 w terminach okrelonych w Prospekcie nie zostan¹ objête i nale¿ycie op³acone  2.100.000 Akcji
serii E, lub
 Zarz¹d Emitenta w terminie 6 miesiêcy od podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u
zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii E nie zg³osi do S¹du Rejestrowego wniosku
o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii E, lub
 uprawomocni siê postanowienie S¹du Rejestrowego odmawiaj¹ce zarejestrowania podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii E,
 w przypadku odst¹pienia Emitenta od przeprowadzenia emisji akcji serii E, przy czym
przesuniêcie terminów nie jest rozumiane jako odst¹pienie od oferty.
2.3.4.

RYZYKO NIEDOJCIA DO SKUTKU EMISJI AKCJI SERII F

Emisja Akcji Serii F nie dojdzie do skutku w przypadku, gdy:
 w terminach okrelonych w Prospekcie nie zostanie objêta i nale¿ycie op³acona ¿adna Akcja serii
F, lub
 Zarz¹d Emitenta w terminie 6 miesiêcy od podjêcia uchwa³y o podwy¿szeniu kapita³u
zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii F nie zg³osi do S¹du Rejestrowego wniosku
o zarejestrowanie podwy¿szenia kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii F, lub
 uprawomocni siê postanowienie S¹du Rejestrowego odmawiaj¹ce zarejestrowania podwy¿szenia
kapita³u zak³adowego w drodze emisji Akcji Serii F,
 w przypadku odst¹pienia Emitenta od przeprowadzenia emisji akcji serii F, przy czym przesuniêcie
terminów nie jest rozumiane jako odst¹pienie od oferty.
2.3.5.

RYZYKO NIEDOPUSZCZENIA AKCJI DO OBROTU GIE£DOWEGO

Dopuszczenie Akcji wprowadzanych do obrotu gie³dowego wymaga spe³nienia warunków
okrelonych w Regulaminie Gie³dy i uzyskania stosownej zgody Rady Gie³dy. Emitent
zamierza z³o¿yæ wniosek o dopuszczenie do obrotu gie³dowego Akcji oraz Praw do Akcji Serii E
i F. Ewentualna odmowa dopuszczenia tych Akcji do obrotu gie³dowego mia³aby negatywny wp³yw
na ich p³ynnoæ.
2.3.6.

COFNIÊCIE DECYZJI O DOPUSZCZENIU DO PUBLICZNEGO OBROTU

W sytuacji, kiedy spó³ka publiczna nie dope³ni okrelonych obowi¹zków wymaganych prawem,
w szczególnoci obowi¹zków informacyjnych, KPWiG mo¿e na³o¿yæ na t¹ spó³kê karê pieniê¿n¹ lub
uchyliæ decyzjê zawieraj¹c¹ zgodê na dopuszczenie papierów wartociowych tej spó³ki do obrotu
publicznego. Uchylenie decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu stwarza ryzyko istotnego

RYZYKO ZWI¥ZANE Z PRZEPROWADZENIEM TRANSAKCJI PRAW DO AKCJI SERII E ZGODNIE
Z §39 REGULAMINU GIE£DY

W przypadku, gdy nie dojdzie do skutku emisja akcji serii E zwi¹zane jest ryzyko, ¿e nie zostanie
przeprowadzona transakcja publicznej oferty sprzeda¿y Praw do Akcji serii E w trybie art. 39 Regulaminu
Gie³dy.
3.

WYBRANE DANE FINANSOWE

3.1.

EMITENT

EMITENT

w tys. PLN

Przychody ze sprzeda¿y
Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania razem
Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Kapita³ w³asny (aktywa netto)
Kapita³ zak³adowy
Liczba akcji (w sztukach)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ ( w PLN)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ ( w PLN)*
Rozwodniony zysk (strata)
na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w PLN)**
Zadeklarowana / wyp³acona dywidenda
na akcjê ( w PLN)

2000

2001

2002

IIII kw. 2003

170 067
21 428
20 810
14 882
51 384
19 547
0
18 545
31 838
10 000
100 000
148,82
1,49

205 516
26 913
25 148
17 959
81 035
35 314
3 402
30 888
45 720
10 000
100 000
179,59
1,80

264 466
26 498
24 059
16 668
119 889
62 401
4 002
57 368
57 488
10 000
100 000
166,68
1,67

245 392
28 869
26 894
19 478
170 620
98 054
8 846
88 252
72 566
10 000
100 000
194,78
1,95

0,93

1,12

1,04

1,21

42,00

41,00

49,00

15,00

* przy za³o¿eniu splitu akcji w stosunku 100:1
** przy za³o¿eniu emisji 2.100.000 Akcji serii E, 2.100.000 Akcji Serii F, zamiany wszystkich obligacji zamiennych na Akcje serii C w 2006r. oraz
splitu akcji poprzednich emisji w stosunku 100:1
Dane za III kwarta³y 2003 r. nie by³y badane przez bieg³ego rewidenta.

3.2.

GRUPA KAPITA£OWA

GRUPA

w tys. PLN

Przychody ze sprzeda¿y
Zysk (strata) na dzia³alnoci operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Aktywa razem
Zobowi¹zania i rezerwy na zobowi¹zania razem
Zobowi¹zania d³ugoterminowe
Zobowi¹zania krótkoterminowe
Kapita³ w³asny (aktywa netto)
Kapita³ zak³adowy
Liczba akcji (w sztukach)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ ( w PLN)
Zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ ( w PLN)*
Rozwodniony zysk (strata) na jedn¹ akcjê zwyk³¹ (w PLN)**
Zadeklarowana / wyp³acona dywidenda na akcjê ( w PLN)

2001

206 080
27 116
25 347
18 101
80 991
35 128
3 402
30 702
45 863
10 000
100 000
181,01
1,81
1,13
41,00

2002

265 187
28 136
25 718
17 798
122 524
61 293
4 002
56 260
58 761
10 000
100 000
177,98
1,78
1,11
49,00

IIII kw. 2003

263 028
30 829
26 850
18 902
190 293
109 237
13 405
94 876
73 567
10 000
100 000
189,02
1,89
1,17
15,00

* przy za³o¿eniu splitu akcji w stosunku 100:1
** przy za³o¿eniu emisji 2.100.000 Akcji serii E i 2.100.000 Akcji Serii F, zamiany wszystkich obligacji zamiennych na Akcje serii C w 2006r. oraz
splitu akcji poprzednich emisji w stosunku 100:1
Dane za III kwarta³y 2003 r. nie by³y badane przez bieg³ego rewidenta.

4.

WSKANIKI CHARAKTERYZUJ¥CE EFEKTYWNOÆ DZIA£ALNOCI GOSPODARCZEJ

Zasady wyliczenia poszczególnych wskaników zosta³y przedstawione w pkt. 1 Rozdzia³u VI
Prospektu.
W zaprezentowanych poni¿ej tabelach nie zosta³ obliczony wskanik stopa wyp³aty dywidendy.
Wynika to z faktu, ¿e akcje Spó³ki nie by³y dotychczas notowane, co powoduje brak ich ceny rynkowej,
stanowi¹cej podstawê do wyliczenia przedmiotowego wskanika.

