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Zarząd Armatura Kraków SA („Spółka") na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439 ze zm.) („Ustawa") 

przekazuje stanowisko dotyczące wezwania („Wezwanie"), ogłoszonego w dniu 06.11.2013 r. przez PZU 
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS2 („Wzywający") do zapisywania się 

na sprzedaż wszystkich akcji Spółki niebędących w posiadaniu Wzywającego oraz niebędących w posiadaniu 
Spółki.  

1. Podstawy stanowiska Zarządu 

W celu zajęcia przedmiotowego stanowiska Zarząd: zapoznał się z treścią ogłoszonego Wezwania, dokonał 
analizy cen rynkowych akcji Spółki oraz dokonał innych analiz i ocen uznanych za niezbędne do wyrażenia 

przedmiotowego stanowiska.  

2. Wpływ Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, strategiczne plany 

Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce 

oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności. 

Zgodnie z informacjami wynikającymi z dokumentu Wezwania, Wzywający zamierza (z zastrzeżeniem 

niezmienności warunków rynkowych) kontynuować działalność gospodarczą Spółki w dającej się przewidzieć 
przyszłości. W dokumencie Wezwania, poza powyższym Wzywający nie zawarł szczegółowych informacji 

na temat możliwego wpływu Wezwania na strategiczne plany wobec Spółki, a także ich wpływu 
na zatrudnienie i lokalizację prowadzenia działalności Spółki w przyszłości. Wzywający planuje także podjęcie 

działań w celu zniesienia dematerializacji Akcji i wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym.  

Biorąc pod uwagę treść dokumentu Wezwania, szczególnie deklaracje o zamiarze kontynuowania działalności 
Spółki, Zarząd nie ma podstaw do stwierdzenia, że Wezwanie, może wpłynąć na zatrudnienie 

oraz na lokalizację działalności Spółki w przyszłości, a także że może wpłynąć na jej interes. Zarządowi nie są 
znane jednak szczegółowe plany jak również strategiczne zamiary Wzywającego wobec Spółki, 

w szczególności związane z planami wycofania Akcji Spółki z obrotu giełdowego.  

Obecnie Spółka realizuje średnioterminową strategię rozwoju, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Spółki 
do realizacji na lata 2012-2015. Założenia tej strategii zakładają istotną poprawę rentowności działalności 

oraz osiąganych wyników finansowych. Informacje na temat przyjętych założeń oraz perspektyw 
działalności, na których Zarząd Spółki opiera cele do osiągnięcia na kolejne lata, Spółka regularnie 

przedstawiała publicznie w ramach realizowanej polityki informacyjnej. 

W ocenie Zarządu realizacja założeń strategii jest należycie wypełniana, a aktualne warunki rynkowe 
oraz osiągane efekty działań Spółki dają podstawę do osiągnięcia jej celów w przyszłości. W tej sytuacji 

Zarząd ocenia jako wysoce prawdopodobne możliwość kontynuowania przyjętej strategii Spółki 
przez Wzywającego, co pozostanie bez wpływu w szczególności na zatrudnienie czy lokalizację prowadzenia 

działalności.  

3. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu. 

Cena ogłoszona w Wezwaniu wynosi 1,70 zł za jedną Akcję („Cena Wezwania") i jest wyższa niż cena 

minimalna określona zgodnie z wymaganiami Art. 79 ust. 1-3 Ustawy. W szczególności Cena Wezwania 
jest wyższa o 3,0% od ceny 1,65 zł stanowiącej średnią arytmetyczną ze średnich dziennych cen ważonych 

wolumenem obrotu z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których 
dokonywany był obrót Akcjami na rynku podstawowym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

(„GPW"). 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Wezwaniu, w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających ogłoszenie 
Wezwania, Wzywający nabywał akcje Spółki osiągając 84,01% udziału w kapitale Spółki.  

Zarząd nie przeprowadzał wyceny Spółki w związku z Wezwaniem i nie szacował odrębnie jej wartości 
godziwej na potrzeby niniejszego stanowiska. Zdaniem Zarządu publikowane sprawozdania finansowe 

zawierające zaktualizowaną wartość księgową aktywów wraz z uprzednim wskazaniem informacji 
uzupełniających odnośnie rozbieżności wyceny wartości części aktywów (nieruchomości zlokalizowanych 

w Krakowie, których wycena księgowa na poziomie skonsolidowanym była niższa niż potencjalna wartość 

godziwa, z powodu pozostawania poza bilansem skonsolidowanym wartości prawa wieczystego użytkowania 
przedmiotowych gruntów), pozwalają na niezależne oszacowanie wartości godziwej Spółki. Zarząd Spółki 

wskazuje, że każdorazowo metodologia wyceny aktywów i pasywów dokonywana jest w oparciu o wycenę 
godziwą ich składowych, dokonywanych zarówno przez Spółkę, jak również przez działających na jej rzecz 



niezależnych biegłych rzeczoznawców, a następnie każdorazowo badanych i ocenianych przez niezależnego 
audytora, również pod kątem ewentualnej utraty ich wartości. Wobec braku możliwości kompetentnego 

oszacowania wartości godziwej w terminie ustawowym, Zdaniem Zarządu wartość godziwą aktywów Spółki 
odzwierciedla w obecnej sytuacji aktualna wartość księgowa, skorygowana o pozostającą poza bilansem 

wartością nieruchomości, skorygowane następnie o ewentualną obiektywną ocenę prawdopodobieństwa 

realizacji zakładanych wyników finansowych, w odniesieniu do aktualnych i przewidywanych warunków 
rynkowych oraz parametrów makroekonomicznych.  

Zarząd działając w interesie akcjonariuszy i inwestorów w ramach normalnej polityki informacyjnej Spółki, 
przedstawił do wiadomości publicznej w dniu publikacji wyników publikacji wyników za III kwartały 2013 r. 

tj. 13.11.2013 r., wyczerpujące informacje i wyjaśnienia dotyczące aktualnej sytuacji Spółki oraz jej planów. 
Stosowne informacje zostały przedstawione przez Spółkę w celu zapewnienia inwestorom i akcjonariuszom 

możliwości dokonania pogłębionych analiz i ocen wyceny jej akcji, w odniesieniu do sytuacji finansowej 

Spółki, prezentowanych planów oraz ocenianych subiektywnie przez Zarząd przewidywanych ryzyk 
oraz zmian warunków rynkowych i makroekonomicznych. Zarząd Spółki przyjął, że poziom wyceny akcji 

Spółki w tej sytuacji i w tym okresie odzwierciedlał indywidualne oceny wartości akcji Spółki dokonywane 
przez niezależnych uczestników rynku. Poziom Ceny Wezwania w dniu ogłoszenia Wezwania oraz w okresie 

bezpośrednio poprzedzającym tą datę, nie odbiegał istotnie od oferowanej Ceny Wezwania.  

Wobec powyższego zdaniem Zarządu Spółki zaoferowana Cena Wezwania była zgodna z oczekiwaniem 
niezależnych uczestników rynku, obiektywnie wyceniających aktywa Spółki na dzień ogłoszenia Wezwania, 

na bazie krytycznej oceny aktualnych wartości przedstawionych przez Spółkę. 

W uzupełnieniu należy wskazać także, że systematycznie aktualizowane kompletne informacje na temat 

Spółki, jej wyników finansowych oraz perspektyw rozwoju, dające podstawy indywidualnej oceny wartości 
Spółki, prezentowane są na stronie internetowej www.grupa-armatura.pl 

4. Zastrzeżenia 

Na potrzeby opracowania niniejszego stanowiska, Zarząd nie podjął żadnych czynności w celu uzyskania, 
zgromadzenia lub dokonania analizy jakichkolwiek danych, które nie pochodzą od Spółki. W szczególności, 

Zarząd nie zlecał podmiotom zewnętrznym sporządzania żadnych dodatkowych opracowań ani analiz 
w związku z Wezwaniem i jego treścią, a także nie zasięgał opinii innych zewnętrznych podmiotów na temat 

treści Wezwania. Wobec faktu opublikowania aktualnych sprawozdań finansowych na dwa dni przed datą 

ogłoszenia Wezwania, Zarząd oparł swoje stanowisko o analizę wartości Spółki na bazie przedmiotowych 
sprawozdań finansowych. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż mogą istnieć inne niż prezentowane w niniejszym 

stanowisku opinie na temat wartości Spółki w świetle oceny perspektyw jej działalności, w szczególności 
wobec zadeklarowanych planów Wzywającego co do zamiaru podjęcia decyzji o zdematerializowaniu akcji 

i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym. 

Z zastrzeżeniem informacji pochodzących od Spółki i dotyczących jej działalności, organizacji i strategii 
rozwoju, ani Spółka ani Zarząd nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, kompletność 

i adekwatność informacji, na podstawie których niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania zostało 
sformułowane. Osoby podpisujące niniejsze stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie są w posiadaniu 

jakichkolwiek informacji poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami 
finansowymi (Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.), oraz według ich najlepszej wiedzy 

nie istnieją fakty dotyczące Spółki lub jej akcji, które są lub mogą być traktowane jako informacje poufne 

istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały ujawnione przez Spółkę, zgodnie z przepisami prawa.   

Niniejsze stanowisko nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub sprzedaży instrumentów 

finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 
Każdy inwestor lub akcjonariusz powinien dokonać własnej oceny warunków Wezwania oraz ryzyka 

inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem instrumentów finansowych na podstawie całości 

informacji udostępnionych przez Wzywającego oraz przez Spółkę, w szczególności w ramach wykonania 
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych, w tym uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację 

uprawnionych doradców posiadających właściwe kwalifikacje w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej 
decyzji, a każda decyzja o sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na Wezwanie powinna być niezależną decyzją 

inwestycyjną każdego inwestora lub akcjonariusza.  

 

http://www.grupa-armatura.pl/

