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1. Organizacja Grupy Kapitałowej Stalprodukt. 

 

Grupa Kapitałowa Stalprodukt S.A. obejmuje jednostkę dominującą oraz 9 jednostek zależnych, 

prowadzących niżej wymienione segmenty działalności: 

 Stalprodukt-Centrostal Kraków sp. z o.o. – sprzedaż hurtowa i detaliczna wyrobów 

metalowych, 

 Stalprodukt-Wamech sp. z o.o. – produkcja konstrukcji i części zamiennych oraz świadczenie 

usług remontowych, budowa i utrzymanie dróg, montaż ochronnych barier drogowych, 

 Stalprodukt-Zamość sp. z o.o. - produkcja stolarki budowlanej oraz handel wyrobami 

hutniczymi, 

 STP Elbud sp. z o.o. – produkcja konstrukcji stalowych oraz usługi cynkowania, 

 Stalprodukt-Ochrona sp. z o.o. –usługi ochrony mienia i osób, 

 Cynk-Mal S.A. – produkcja bednarki ocynkowanej i drutu ocynkowanego, 

 ZGH „Bolesław” S.A. –wydobywanie rud metali nieżelaznych, produkcja cynku i ołowiu, usługi 

przerobu i utylizacji materiałów cynkonośnych oraz produkcja i sprzedaż koncentratów metali 

nieżelaznych 

 Anew Institute sp. z o.o. – projektowanie odnawialnych źródeł energii, 

 GO Steel Frydek Mistek a.s. – produkcja blach elektrotechnicznych transformatorowych oraz 

blach zimnowalcowanych. 

 

Wysokość udziałów Spółki dominującej w spółkach zależnych stanowi: 

 w spółce ZGH „Bolesław” S.A. – 94,93 %  

 w pozostałych jednostkach – po 100 % udziałów. 

 

Spółka dominująca posiada 2 oddziały, będące wydziałami produkcji kształtowników 

zimnogiętych: 

a) Stalprodukt S.A. Wydział Profili Giętych P3, ul. Nad Drwiną 10, 30-741 Kraków 

b) Stalprodukt S.A. Wydział Profili Giętych P4,Al. Piaskowa 122, 33-100 Tarnów 

 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej jest produkcja wysoko przetworzonych 

wyrobów ze stali, tj. blach i taśm elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników 

zimnogiętych, ochronnych barier drogowych, rdzeni toroidalnych oraz blach gorąco-  

i zimnowalcowanych w taśmach i arkuszach. 

Konsolidacją objęta została jednostka dominująca oraz wszystkie pozostałe jednostki z Grupy 

Kapitałowej. 

Zgodnie z art. 55 Ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku,  poz. 
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395), Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy rozpoczynające się od  

1 stycznia 2005 roku zgodnie z MSSF. 

Ponadto spółka ZGH „Bolesław” S.A. posiadała na dzień 30.06.2020 r. udziały w następujących 

podmiotach zależnych (w nawiasie podano udział ZGH w kapitale zakładowym tych spółek): 

 Huta Cynku Miasteczko Śląskie S.A. (92,78 %) – produkcja cynku rektyfikowanego, ołowiu  

i kadmu, 

 Boltech sp. z o.o. (100 %) – usługi energetyczne, laboratoryjne i mechaniczno-budowlane, 

usługi transportowo – sprzętowe i spedycyjne, produkcja kruszyw dolomitowych, wyrobów 

cynkowych i stopów cynku, 

 Gradir Montenegro d.o.o. (99,61 %) – wydobycie rud cynku i produkcja koncentratu,  

 Agencja Ochrony Osób i Mienia Karo sp. z o.o. (100 %) – ochrona mienia i osób. 

 

1.1. Zmiany organizacji Grupy Kapitałowej w okresie I półrocza 2020 r. 

 

W stosunku do I półrocza 2019 r. uproszczona została struktura Grupy Kapitałowej 

Stalproduktu. Uproszczenie to nastąpiło w wyniku przeprowadzenia procesu połączeń spółek  

z Grupy.  

 W dniu 9 marca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie spółek: Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowych w Olkuszu Spółka Akcyjna ( spółka przejmowana) i „Boltech” Sp. z o. o. (spółka 

przejmująca), działając na podstawie art. 506 par.1 kodeksu spółek handlowych, podjęły 

uchwałę o połączeniu. Połączenie nastąpiło poprzez przejęcie, bez utworzenia nowych 

udziałów, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej i bez zmiany Umowy 

Spółki przejmującej (łączenie się przez przejęcie). Połączenie zostało wpisane do Rejestru 

Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki przejmującej przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w dniu 1.04.2019 r. (dzień połączenia). 

 

 W 3. kwartale 2019 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych, tj. Stalprodukt-Wamech Sp. z 

o.o., Stalprodukt-Serwis Sp. z o.o. oraz Stalprodukt-MB Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w 

trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku 

spółek „Stalprodukt-Serwis” Sp. z o.o. oraz Stalprodukt-MB Sp. z o.o. (spółki przejmowane) 

na spółkę „Stalprodukt-Wamech” Sp. z o.o. (spółka przejmująca) za udziały, które spółka 

przejmująca wyda dotychczasowemu (jedynemu) wspólnikowi spółek przejmowanych z 

równoczesnym podniesieniem kapitału zakładowego spółki przejmującej.  

W ramach połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej Stalprodukt-Wamech Sp. z o.o. 

został podwyższony z kwoty 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do 

kwoty 4.270.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez 

utworzenie 3.070 (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt) nowych udziałów o wartości 

nominalnej równej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 

równej 3.070.000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych), które to nowe 
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udziały zostały objęte przez jedynego wspólnika spółki, tj. Stalprodukt S.A. w Bochni, w 

zamian za wszystkie jej udziały w spółkach przejmowanych.  

Krajowy Rejestr Sądowy zamieścił wpisy o połączeniu w rejestrach spółek „Stalprodukt-

Serwis” Sp. z o.o. (w dniu 18.07.2019 r.) oraz „Stalprodukt-MB” (w dniu 31.07.2019 r.), 

natomiast rejestracja połączenia ww. spółek przez KRS w rejestrze spółki przejmującej 

(Stalprodukt-Wamech Sp. z o.o.) nastąpiła w dniu 3 września 2019 roku.  

Wśród celów planowanego połączenia wymienić należy: uproszczenie zarządzania Grupą 

Kapitałową Stalprodukt poprzez konsolidację spółek prowadzących działalność pomocniczą w 

stosunku do Emitenta (głównie polegającą na świadczeniu tzw. usług serwisowych), 

optymalizację działalności spółek wynikającą z połączenia ich potencjału technicznego, 

finansowego i kadrowego. 

 W porównaniu do I półrocza 2019 roku nastąpiło zwiększenie udziału w kapitale  

ZGH „Bolesław” S.A. do 94,93 % na koniec I kwartału 2020 roku, wobec 94,92 % na koniec 

okresu porównawczego. Zwiększenie nastąpiło w ramach procesu wykupu akcji 

pracowniczych ZGH „Bolesław” S.A. 

 W dniu 16 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,  

XII Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie (sygn. akt KR.XII NS-

REJ.KRS/017644/19/26) o dokonaniu zmian w Rejestrze Przedsiębiorców KRS spółki  

F & R Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku polegających na wykreśleniu z rejestru tej 

spółki ZGH „Bolesław” S.A., jako jej wspólnika.  Wykreślenie spółki z rejestru nastąpiło  

w związku z umorzeniem wszystkich 12.300 udziałów posiadanych przez ZGH „Bolesław” 

S.A. w F & R Finanse sp. z o.o., o wartości nominalnej 6.150.000,00 zł, stanowiących 19,68 % 

udziału w  kapitale zakładowym tej spółki. Umorzenie nastąpiło na wniosek  

ZGH „Bolesław” S.A. (umorzenie dobrowolne) z czystego zysku, bez obniżania kapitału 

zakładowego, za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 9.254.766,00 zł, to jest za 

wynagrodzeniem w wysokości 752,42 zł za jeden udział. Spółka ZGH „Bolesław” S.A. uznała 

dalsze utrzymywanie zaangażowania kapitałowego w spółce F & R Finanse sp.  

z o.o. za niecelowe, a w konsekwencji uznała zasadność kapitalizacji przedmiotowych 

udziałów i przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków na cele związane  

z rozwojem spółki. 

 W dniu 29 kwietnia 2020 r. Zarząd ZGH „Bolesław” S.A. poinformował Emitenta o podjęciu 

tego samego dnia uchwały o zakończeniu wydobycia rud cynkowo – ołowiowych z  Kopalni 

„Olkusz – Pomorzany” z dniem 31.12.2020 r. Przez zakończenie wydobycia rozumie się 

złożenie z dniem 31.12.2020 r. oświadczenia o zrzeczeniu się posiadanych koncesji na 

wydobywaniu rud ze złóż:  „Pomorzany” oraz części złóż „Olkusz” i „Klucze I”. Koszt 

przeprowadzenia likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” zgodnie z programem likwidacji 

szacowany jest na ok. 140 mln zł, co zostało uwzględnione w bilansie spółki ZGH  

w postaci utworzonej rezerwy (116,8 mln zł) i środków zgromadzonych na funduszu likwidacji 

kopalni (19,8 mln zł). Zamknięcie kopalni nie wpłynie negatywnie na kontynuację działalności 

Spółki ZGH „Bolesław” S.A.  

Jednocześnie należy przypomnieć, iż podany powyżej termin zakończenia przez ZGH 

„Bolesław” S.A. działalności górniczej jest zgodny z wcześniejszymi planami.  
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W szczególności, termin ten został określony w strategii rozwoju Segmentu Cynku, podanej do 

publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33 z 27.10.2016 r.   

Powyższa informacja o podjęciu przez ZGH decyzji o zakończeniu działalności górniczej 

przekazana została na GPW raportem bieżącym nr 6/2020 w dniu 29 kwietnia 2020 r. 

 

2. Wybrane dane finansowe. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 

 

 

 

W porównaniu do 31.12.2019 r. nastąpiły niewielkie zmiany w wielkości majątku oraz źródłach 

finansowania. Nastąpił spadek wartości aktywów (o 1,1 %). Aktywa obrotowe spadły o 4,9 %. 

Wielkość kapitału własnego wzrosła o 21 849 tys. zł, tj. o 0,8 %. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania spadły o 70 499 tys. zł, tj. o 4,4 %. W porównaniu do stanu na dzień 31.12.2019 r. 

nastąpił wzrost wartości księgowej przypadającej na jedną akcję z 494,25 zł do 498,16 zł. 

WYBRANE DANE FINANSOWE

1 półrocze 

narastająco 

okres od 01-01-

2020 do 30-06-

2020

1 półrocze 

narastająco 

okres od 01-01-

2019 do 30-06-

2019

1 półrocze 

narastająco 

okres od 01-01-

2020 do 30-06-

2020

1 półrocze 

narastająco 

okres od 01-01-

2019 do 30-06-

2019

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 1 647 097 1 949 752 370 859 454 700

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 94 072 132 444 21 181 30 887

III. Zysk (strata) brutto 96 045 124 997 21 625 29 150

IV. Zysk (strata) netto w tym: 81 820 96 120 18 423 22 416

 - zysk netto przypadaj.udziałowcom jednostki domin. 77 167 89 303 17 375 20 826

 - zysk netto przypad.na udziały nie dające kontroli 4 653 6 817 1 048 1 590

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 159 618 28 509 35 939 6 648

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -141 412 -124 234 -31 840 -28 972

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -34 206 991 -7 702 231

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -16 000 -94 734 -3 603 -22 093

IX. Aktywa razem 4 294 505 4 345 081 961 600 1 020 331

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 509 834 1 587 056 338 073 372 680

XI. Zobowiązania długoterminowe 510 300 530 197 114 263 124 503

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 545 316 620 318 122 104 145 666

XIII. Kapitał własny w tym : 2 784 671 2 758 025 623 527 647 652

- przypisany akcjonariuszom jednostki dominujacej 2 676 933 2 650 456 599 403 622 392

 -przypadający na udziały nie dające kontroli 107 738 107 569 24 124 25 260

XIV. Kapitał zakładowy 11 161 11 161 2 499 2 621

XV. Liczba akcji 5 580 267 5 580 267 5 580 267 5 580 267

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 14,66 17,22 3,30 4,02

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł / EUR) 14,66 17,22 3,30 4,02

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 499,02 494,25 111,74 116,06

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 

akcję (w zł / EUR) 5,00 1,16

w tys.zł w tys. EURO
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Ocena uzyskanych wyników i sytuacja finansowa 

W I półroczu 2020 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019, Grupa Kapitałowa 

Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 302 654 tys. zł, tj. o 15,5 %. Na poziomie 

zysku na sprzedaży osiągnięto 90 433 tys. zł, co oznacza spadek o 41 745 tys. zł. Natomiast na 

poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 94 072 tys. zł. Zysk netto w I połowie 2020 roku 

wyniósł 81 820 tys. zł wobec 96 120 tys. zł w I połowie 2019 roku. Różnica (wynosząca 3 336 tys. zł) 

w stosunku do wstępnego wyniku netto podanego w raporcie bieżącym nr 16/2020 z dnia 5 sierpnia 

2020 r., a wynoszącego 78 484 tys. zł, wynika ze zmniejszenia rezerwy na odroczony podatek 

dochodowy w spółce Segmentu Cynku. 

Wpływ pandemii COVID-19, który nie miał znaczącego wpływu na pierwszy kwartał 2020 roku, 

uwidocznił się jednak w II części pierwszego półrocza 2020 r. W najbardziej znaczący sposób wpłynął 

na spadek przychodów ze sprzedaży odnotowany we wszystkich segmentach działalności Grupy 

Kapitałowej, a także w pozostałej działalności. Spowodowany był przede wszystkim zamknięciem 

gospodarki polskiej, ale też gospodarek będących rynkami docelowymi dla poszczególnych 

segmentów i związanym z tym spadkiem popytu na wyroby Grupy (poszerzoną informację na temat 

wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na obecną i przyszła sytuację Spółki zamieszczono w 

skonsolidowanym raporcie półrocznym - str. 40).  

Jednocześnie w II kwartale, to znaczy w okresie, w którym wpływ pandemii był najsilniejszy, zarówno 

Grupa Kapitałowa, jak i jednostka dominująca utrzymały dodatni wynik zarówno na sprzedaży, jak i 

na poziomie operacyjnym, a także osiągnięto dodatni wynik netto. Spowodowane to było utrzymaniem 

w niesprzyjających warunkach odpowiednich relacji handlowych, a dodatkowo wsparte było 

osłabieniem złotego w stosunku do EUR i USD, wykorzystaniem instrumentów pochodnych w 

segmencie cynku oraz niższym kosztom produkcji. Dodatkowo zarówno Grupa, jak i jednostka 

dominująca wykazała w pierwszym półroczu bardzo mocne przepływy środków pieniężnych na 

poziomie operacyjnym, wynoszące odpowiednio dla Grupy 159,6 mln zł, a dla jednostki dominującej 

64,3 mln zł. W związku z tym sytuacja Grupy Kapitałowej, jak i jednostki dominującej w zakresie 

płynności finansowej była i jest stabilna. Zarówno Emitent jak i Grupa Kapitałowa utrzymuje 

odpowiednią płynność finansową, reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów, instytucji 

finansowych i budżetu terminowo. 

 

3. Informacje o instrumentach finansowych 

 

Szczegółowe informacje o instrumentach finansowych w zakresie:  

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty 

płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,  

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 

metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest 

rachunkowość zabezpieczeń 

zostały zamieszczone w Sprawozdaniu finansowym Stalprodukt S.A. (str. 28: „Instrumenty finansowe 

i ocena zarządzania ryzykiem”).  
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4. Informacje o udziałach własnych 

 

Spółka Stalprodukt S.A. nie posiada udziałów własnych. 

  

5. Sprzedaż poszczególnych segmentów operacyjnych. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o 

nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe. 

 

SEGMENTY OPERACYJNE GK 
Stalprodukt 

  

   
Segment Blach   

I półrocze  
2019 r. 

I półrocze  
2020 r. 

Zmiana 
(2019/2018) 

Przychody segmentu tys.zł 464 970 387 879 -16,6% 

Wynik segmenu tys.zł 47 843 43 639 -8,8% 

Marża segmentu % 10,3% 11,3%   

          

Segment Profili         

Przychody segmentu tys.zł 358 040 280 504 -21,7% 

Wynik segmentu tys.zł -1 752 9 850  

Marża segmentu % -0,5% 3,5%   

          

Segment Cynku         

Przychody segmentu tys.zł 972 311 860 830 -11,5% 

Wynik segmentu tys.zł 154 133 97 345 -36,8% 

Marża segmentu % 15,9% 11,3%   

          

Segment pozostałej 
dzialalności Grupy 
Kapitałowej         

Przychody segmentu tys.zł 154 431 117 885 -23,7% 

Wynik segmentu tys.zł 7 570 12 988 71,6% 

Marża segmentu % 4,9% 11,0%   

  
 

      

Segmenty operacyjne łącznie 
 

      

Przychody segmentów tys.zł 1 949 752 1 647 098 -15,5% 

Wynik segmentów tys.zł 207 794 163 822 -21,2% 

Marża segmentów % 10,7% 9,9%   
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5.1 Segment Blach 

 

Segment Blach Elektrotechnicznych obejmuje sprzedaż blach elektrotechnicznych 

transformatorowych oraz rdzeni realizowaną przez Stalprodukt S.A., a także sprzedaż blach 

transformatorowych realizowaną przez spółkę GO Steel Frydek Mistek a.s. z siedzibą w 

Republice Czeskiej. 

 

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano wolumeny sprzedaży blach 

transformatorowych na poziomie niższym o 11,9 % w porównaniu do I półrocza 2019 roku, co przy 

jednoczesnym spadku cen spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży segmentu  

o 77 091 tys. zł, tj. 16,6 %. Spadek cen został częściowo zniwelowany osłabieniem się złotego w 

stosunku do Euro i dolara amerykańskiego. Udział blach HIB w wolumenie sprzedaży  

z zakładu w Bochni osiągnął poziom 18%,  tj. 5,6 tys. ton. Ze względu na powyższe oraz dzięki 

ograniczeniu kosztów segmentu w I połowie 2020 roku marża segmentu, pomimo znacznego spadku 

przychodów oraz spadku wyniku (o 8,8% do poziomu 43,6 mln zł) osiągnęła poziom wyższy niż  

w I połowie 2019 roku, tj. 11,3% wobec 10,3%.  

Jednocześnie należy podkreślić, iż w segmencie nadal odczuwana jest znaczna presja cenowa  

ze strony klientów spowodowana nadprodukcją w skali światowej. Sytuację producentów  

w Unii Europejskiej pogłębia konkurencja ze strony firm o niższych kosztach produkcji pochodząca  

z regionów bez opłat za emisję CO2 oraz niższych kosztach energii. 

W ocenie Emitenta w I połowie 2020 roku sytuacja związana z poziomem zamówień klientów 

segmentu była zadowalająca. Pomimo lokalnych obostrzeń w działalności, przez cały okres aktywni 

byli klienci z Włoch i Hiszpanii, obsługiwani zarówno przez zakład w Bochni,  

jak i Frydku-Mistku. Rozwój sytuacji w segmencie będzie ściśle związany z wpływem pandemii na 

rynki zagraniczne, reakcją władz poszczególnych krajów (w tym także polityką producentów 

pochodzących z krajów, gdzie pandemia się zakończyła), a także okresem zawieszenia działalności 

części surowcowej w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland S.A.  

Segment w całym okresie posiadał zdolność organizacyjną, produkcyjną, a także finansową do 

prowadzenia działalności operacyjnej. 

 

Sytuacja rynkowa 

Pandemia koronawirusa oraz jej tragiczne skutki nie ominęły żadnego regionu świata. Załamanie 

gospodarcze dotknęło wszystkie największe rynki. Według prognoz analityków powrót światowych 

gospodarek do poziomu sprzed kryzysu może nastąpić dopiero pod koniec 2021 roku. Zachwianie 

równowagi w bilansie popytowo-podażowym nie ominęło także branży blach elektrotechnicznych, 

która podobnie jak inne segmenty gospodarki również zmaga się z ostrymi spadkami.  

W pierwszym kwartale oraz na początku drugiego rynek blach elektrotechnicznych o ziarnie 

zorientowanym (GOES) w Europie oraz Ameryce Płn.  początkowo nie doświadczał tak dotkliwie, jak 

inne branże skutków epidemii. W okresie pierwszego kwartału, mimo trwania pandemii europejscy 

klienci składali zamówienia jak dotychczas.  W początkowych tygodniach pandemii w Europie można 

było nawet odczuć nagły wzrost popytu na blachy transformatorowe. Efekty nagłego pobudzenia 
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popytu były następstwem spodziewanych zakłóceń w łańcuchach dostaw realizowanych przez 

dostawców spoza Europy. Zmiana popytu wywołana przez pandemię miała jednak krótkotrwałe 

efekty, natomiast żaden z liczących się europejskich odbiorców nie odczuł w żadnym stopniu zakłóceń 

w realizacji łańcucha zaopatrzenia przez dostawców z Dalekiego Wschodu.  

Dopiero pod koniec drugiego kwartału rynek zaczął odczuwać skutki pandemii Covid-19. Duża ilość 

projektów energetycznych we wszystkich rejonach świata została zawieszona, w związku z czym 

zainteresowanie blachą elektrotechniczną o ziarnie zorientowanym (GOES) drastycznie spadło. Mocno 

do gry wrócili również chińscy producenci, którzy w trakcie kulminacji epidemii w swoim kraju 

kontynuowali produkcję, a zmagazynowane ilości zaczęli agresywnie oferować w drugim kwartale 

roku. Ceny zaczęły wyraźnie spadać, a czerwcowe negocjacje na dostawę w drugiej połowie roku 

odbywały się już w atmosferze nieuniknionych obniżek. 

Po okresie kliku kwartałów dokonywanych korekt cenowych wydawało się, że rynek uległ pewnej 

stabilizacji, jak również zniwelowana została luka podażowa/popytowa. Nastąpił spadek poziomów 

magazynów, co pozwoliło na zmianę trendu oraz pewne odbicie cenowe na rynku blach o ziarnie 

zorientowanym.  W tym właśnie czasie pojawił się COVID-19, który wzbudził niechęć do inwestycji, 

wpłynął na zdecydowaną korektę cen surowców (m.in. ropy naftowej) i zmienił zasadniczo podejście 

do postrzegania najbliższej przyszłości. 

 

 

5.2 Segment Profili  

 

Segment Profili Giętych obejmuje sprzedaż kształtowników zimnogiętych (rur i profili), 

ochronnych barier drogowych oraz blach gorąco- i zimnowalcowanych w arkuszach i taśmach 

(wyroby centrów serwisowych). Działalność ta realizowana jest przez zakłady produkcyjne 

Stalprodukt S.A. zlokalizowane w Bochni, Krakowie i Tarnowie.  

 

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do I połowy 2019 o 15,7 

%. Jednocześnie w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 77 536 tys. zł, tj. o 21,7 %. 

Segment profili najbardziej odczuł sytuację związaną z zamknięciem gospodarki polskiej, jak i 

gospodarek zagranicznych rynków docelowych. Zwiększony popyt odczuwalny w I kwartale 2020 

roku, załamał się na przełomie kwietnia i maja i spowodowany był zamykaniem produkcji oraz 

zakładów będących klientami segmentu. W szczególności należy wymieć obszary związane z 

motoryzacją, przemysłem meblarskim i konstrukcji stalowych.  Pozytywnie w segmencie 

zachowywała się grupa produktowa barier drogowych; zawarte kontrakty drogowe były i są 

kontynuowane, a Emitent posiada odpowiednie zaplecze materiałowe, finansowe oraz osobowe 

pozwalające na realizację zadań kontraktowych.  

Z powodu trudnej sytuacji rynkowej i skutków pandemii koronawirusa, która dotknęła praktycznie 

wszystkie branże gospodarki, a tym samym szerokie spektrum odbiorców wyrobów Segmentu Profili 

produkowanych przez Grupę, sprzedaż wszystkich grup asortymentowych zanotowała znaczące spadki 

zarówno wolumenów, jak i wartości przychodów.   

Pomimo znaczącego spadku przychodów ze sprzedaży w stosunku do okresu porównawczego segment 

odnotował zysk w wysokości 9,8 mln zł w porównaniu do straty 1,7 mln zł w roku 2019. 
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Sytuacja rynkowa 

 

Działalność produkcyjna w unijnym przemyśle rur stalowych jest ściśle powiązana z sektorami takimi 

jak budownictwo, motoryzacja, wyroby metalowe i sektor budowy maszyn. W drugiej połowie 2019 r.  

odnotowano umiarkowane spadki po okresie wahań - zarówno wzrostów jak i spadków pomiędzy 

drugą połową 2018 r., a pierwszą połową 2019 r. Tendencja spadkowa została jednak dramatycznie 

zaostrzona poprzez wybuch pandemii wirusa Covid-19. Pandemia w marcu 2020 roku spowodowała 

bardzo gwałtowny spadek produkcji rur stalowych, który zaważył na negatywnym wyniku całego 

pierwszego kwartału tego roku. 

 

Produkcja rur w Polsce w okresie styczeń-maj 2020 wg danych HIPH wyniosła 305 tys. ton (spadek   

o 11%), w tym kształtowników giętych na zimno wyprodukowano 128 tys. ton, co oznacza spadek o 9 

% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku.  

  

Zużycie jawne rur w powyższym okresie spadło o 19 % i wyniosło 387 tys. ton, jednakże sytuacja dla 

poszczególnych grup produktowych kształtowała się różnie: w przypadku rur bez szwu odnotowano 

najwyższy, bo aż 26 % spadek (68 tys. ton), w przypadku rur ze szwem 17% spadek (320 tys. ton),  

w tym dla kształtowników giętych na zimno odnotowano spadek na poziomie 10 % (170 tys. ton). 

  

Eksport rur w pierwszym kwartale spadł o 7% do wysokości 206 tys. ton, przy czym w przypadku 

kształtowników giętych na zimno odnotowano 47 tys. ton eksportu (co oznacza spadek o 6%).  

 

W ciągu pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku zaimportowano do Polski 116 tys. ton 

zamkniętych kształtowników giętych na zimno i rur odpowiadających naszej produkcji. Wynik ten pod 

względem wolumenu jest o ponad 9% niższy niż w analogicznym okresie w 2019 roku.  

 

Aktualne główne kierunki importu (wg kraju wysyłki) to: 

- dla profili o grubości ścianki powyżej 2 mm: Włochy (28%), Ukraina (13%) i Białoruś (11%); 

- dla profili o grubości ścianki poniżej 2 mm: Białoruś (39%), Ukraina (26%) i Republika 

Czeska(11%); 

- dla rur o średnicy poniżej 168,3 mm: Ukraina (24%),Włochy (23%), Rumunia (19%) i Bułgaria 

(10%); 

- dla rur o średnicy od 168,3mm do 406,4mm: Ukraina (47%), Włochy (25%).     

 

 

Udział Stalproduktu w zużyciu jawnym kształtowników giętych na zimno w kraju szacowany jest  

aktualnie na poziomie  około 30%. 

  

Prognoza branży rur stalowych na lata 2020-2021 

 

Oczekuje się, że na produkcję w unijnym przemyśle rur stalowych duży wpływ będzie miał zastój  

w przemyśle, który dotknął UE po wybuchu epidemii COVID-19, z widocznymi skutkami 

przynajmniej do końca drugiego kwartału 2020 r. 
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Można zakładać, że po usunięciu środków ochronnych i zakończeniu pandemii - w czasie i tempie, 

które są obecnie niemożliwe do ustalenia - prognozy Euroferu dotyczące popytu na duże rury 

zgrzewane z sektora naftowo-gazowego pozostają bardzo słabe. Najważniejsze projekty regionalne, z 

których mogliby skorzystać duzi unijni producenci rur zgrzewanych, zostały wstrzymane, a w ciągu 

ostatnich kilku miesięcy poczyniono niewielkie postępy w rozwiązywaniu problemów politycznych i 

handlowych utrudniających ukończenie niektórych konkretnych projektów rurociągowych. Niedawne 

załamanie się światowego popytu na ropę (i cen ropy) potęguje te trudności. 

 

Prognozy dotyczące popytu z innych segmentów rynku rur stalowych, w tym rur konstrukcyjnych 

pozostaną dość słabe nawet po powrocie do normalnych warunków biznesowych. Taka sytuacja z 

kolei może mieć pozytywny wpływ na produkcję od I kwartału 2021 r. Popyt ze strony sektora 

budowlanego prawdopodobnie odrodzi się, choć najprawdopodobniej przy nieco niższym tempie 

wzrostu. Eurofer prognozuje, że popyt na rury w sektorach motoryzacyjnym i inżynieryjnym 

pozostanie raczej słaby, nawet jeśli sektory te przywrócą swoją działalność produkcyjną do 

normalnego poziomu, a zakłócenia w łańcuchach dostaw zostaną rozwiązane. Podobnie  ograniczenia  

w zakresie popytu mogą dotknąć  sektor produkcji  krzeseł oraz mebli  biurowych, który jak na razie 

pada ofiarą ograniczeń związanych ze zdalnym trybem pracy. 

 

Presja importowa na rynki stalowych rur w UE pozostanie wysoka, zwłaszcza w segmencie 

popularnych rur handlowych. 

 

 

5.3 Segment Cynku 

 

Segment Cynku obejmuje zakres działalności ZGH „Bolesław” S.A. wraz ze spółkami zależnymi,  

tj. wydobycie rud cynkowo-ołowiowych oraz produkcję cynku i ołowiu, a także działalność 

powiązaną. 

 

W I półroczu 2020 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 860,8 mln PLN  

i w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, gdzie sprzedaż wyniosła 972,3 mln PLN, 

były niższe o 11,5%. Głównymi przyczynami spadku przychodów były gorsze notowania cynku o 

25,1% i ołowiu o 10,2%, przy korzystniejszym kursie walutowym, który w części zniwelował 

dynamikę tego spadku. Niższy był także wolumen sprzedaży galeny flotacyjnej o 28%, jako wynikowa 

eksploatacji gorszej jakościowo rudy. W I półroczu 2020 roku wynik segmentu wyniósł 97 345 tys. zł  

i był niższy o 56 788 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku, tj. o 36,8%. Związany z 

koronawirusem zastój w wielu obszarach światowej gospodarki generalnie obniżył popyt na metale,  

a tym samym ich ceny. 

Ceny podstawowych metali (na LME) dla Grupy ZGH „Bolesław” przedstawiały się następująco 

w I półroczu 2019 r. i 2020 r.: 
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Metal 

Śr. cena 

(USD/tonę) 

I półrocze 2019 

Śr. cena 

(USD/tonę) 

I półrocze 

2020 

 

Zmiana 

(%) 

Cynk 2 732 2 047 -25,1 

Ołów 1 962 1 762 -10,2 

Srebro (USD/uncję) 15,2 16,65 9,5 

 

Ceny metali przeliczone na walutę PLN:  

 

 

Metal 

Śr. cena 

(zł/tonę) 

I półrocze 2019 

Śr. cena 

(zł/tonę) 

I półrocze 

2020 

 

Zmiana 

(%) 

Cynk 10 377 8 174 -21,2 

Ołów 7 458 7 043 -5,6 

Srebro (zł/uncję) 57,9  66,5 14,9 

 

PRODUKCJA HUTNICZA. 

 produkcja cynku wyniosła 81,2 tys. ton i była wyższa o 4,4 tys. ton (6%) w porównaniu do 

I półrocza 2019 roku; 

 produkcja ołowiu rafinowanego wyniosła 8,6 tys. ton i była niższa o 0,2 tys. ton (2%)  

w porównaniu do I półrocza 2019 roku; 

 produkcja srebra (metal Dore’a) wyniosła 10,0 ton i była wyższa o 0,8 tony (9%)  

w porównaniu do I półrocza 2019 roku. 

 

Sytuacja ekonomiczna Grupy Kapitałowej ZGH „Bolesław” w I półroczu 2020 roku była dobra 

pomimo dużego spadku cen cynku i ołowiu na giełdzie w porównaniu do I półrocza 2019 roku. 

Przychody ze sprzedaży spadły o blisko 11,5% a koszty działalności operacyjnej spadły o 7%.   

W I półroczu br. marża segmentu wyniosła 11,3 % i była niższa od marży na sprzedaży za I półrocze 

2019 roku (15,8%).  

Spadek marży w bieżącym okresie spowodowany jest głównie: 

 znacznym spadkiem ceny giełdowych metali, 

 niższym wolumenem sprzedaży galeny flotacyjnej i ołowiu rafinowanego. 

 

Na częściowe zniwelowanie spadku marży na sprzedaży wpłynęły: 

 wzrost wolumenu sprzedaży cynku i stopów cyku (o 3,5 tys. ton), 

 transakcje zabezpieczające 
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 niższe ceny koksu, koksiku i antracytu. 

 

Ocena wpływu pandemii koronawirusa na rynek cynku. 

 

Wg danych podawanych przez CRU, w 2. kwartale 2020 roku produkcja górnicza bez Chin, spadła aż 

o 21% r/r, a razem z Państwem Środka o 13% r/r. W rzeczywistości wpływ ten można uznać za 

jeszcze większy, gdyż w „przed-covidowych” prognozach, zakładano wzrost o 6,4%. 

Wirus okazał się mieć dużo mniejszy wpływ na huty, gdyż w 2. kwartale br. odnotowano deficyt 

koncentratów. Pozwoliło to na powrót TC w okolice 180 USD/t.  

Pomimo regularnego dopływu metalu do magazynów giełdowych (których obecny poziom wynosi 

ponad 225 tys. ton), cena cynku rośnie, po tym jak w 2. kwartale nieznacznie przekroczyła 8 000 zł i 

była o 300 zł niższa od ceny w I kwartale. Obecnie (tj. w sierpniu), po raz pierwszy w tym roku cena 

ma szansę zrównać się z tą sprzed roku, gdyż osiągnęła ona poziom 8 848 zł.  

 

 

W wystrzale cenowym metali bazowych (cynk, miedź, nikiel), jak zawsze najważniejszą rolę pełnią 

Chiny. Państwo Środka uruchomiło nakłady na inwestycje infrastrukturalne,  

co automatycznie zwiększyło popyt na metale. Dane wskazują, że zarówno branża budowlana jak i 

samochodowa odbiły po marcowej zapaści.  

Chiny wydają się być przygotowane na zapewnienie wsadu dla rosnącego popytu  

i odradzającej się gospodarki. W kwietniu import koncentratów sięgnął 450 tys. ton,  

a w maju ponad 350 tys. ton. Poza Chinami powrót do pełnych mocy jest jednak dużo wolniejszy. W 

oparciu o dane za maj br. należy stwierdzić, iż handel stalą ocynkowaną zmniejszył się aż o 41%.  

 

5.4 Segment pozostałej działalności Grupy 

 

Segment pozostałej działalności Grupy nie stanowi wyodrębnionego segmentu zgodnie z MSSF 8, jest 

on jedynie uzupełnieniem do rachunku zysków i strat w zakresie przychodów z innych źródeł 

działalności obok 3 raportowanych segmentów operacyjnych. Obejmuje on sprzedaż produktów, 

towarów i usług realizowaną przez następujące podmioty: STP Elbud Sp. z o.o., Cynk-Mal S.A., 
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Stalprodukt-Zamość Sp. z o.o., Stalprodukt-Serwis Sp. z o.o., Stalprodukt-Wamech Sp. z o.o. oraz 

Stalprodukt-MB Sp. z o.o. 

 

Przychody Segmentu pozostałej działalności spadły w raportowanym okresie o 23,7 %, a jego marża 

wyniosła 11,0 %.  

 

5.5 Struktura asortymentowa sprzedaży poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy Stalprodukt 

 

  2019 2020 

Asortyment Wartość udział  Wartość udział  

  (w tys. zł) (%) (w tys. zł) (%) 

Segment Blach 

Elektrotechnicznych 
464 970 23,8 387 879 23,5 

Segment Profili Giętych  358 040 18,4 280 504 17,0 

Segment Cynku 972 311 49,9 860 830 52,3 

Pozostała działalność GK 154 431 7,9 117 885 7,2 

Razem 1 949 752 100,0 1 647 098 100,0 

 

6. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta 

 

 Szybki rozwój pandemii COVID-19 oraz wprowadzenie administracyjnych ograniczeń w życiu 

gospodarczym i społecznym doprowadziły w I poł. 2020 r. do silnej recesji zarówno w 

gospodarce światowej jak i w Polsce. W oczywisty sposób, czynnik ten wpływał w 

największym stopniu na sytuację w zakresie przychodów i wyników generowanych przez 

Grupę Stalproduktu.  

Spadek krajowego PKB (zwłaszcza w 2. kw. 2020 r., w którym wyniósł 8,2% r/r i kiedy skutki 

gospodarcze pandemii zaczęły być coraz bardziej odczuwalne) to wynik wystąpienia trzech 

powiązanych ze sobą negatywnych czynników: obniżenia wydatków gospodarstw domowych  

i przedsiębiorstw w reakcji na spadek ich dochodów i wzrost niepewności, ograniczenia w 

funkcjonowaniu branż i sektorów bezpośrednio dotkniętych restrykcjami oraz zmniejszenia 

popytu zagranicznego. 

 Poniżej poziomu sprzed roku ukształtowała się produkcja sprzedana przemysłu oraz sprzedaż 

detaliczna. Produkcja budowlano-montażowa była nieco większa niż w I półroczu ub. roku, co 

było wynikiem znacznego wzrostu w I kwartale br. Przeciętne zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw zmniejszyło się w porównaniu z I półroczem ub. roku; wzrosła stopa 
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bezrobocia rejestrowanego. W czerwcu br. obserwowano poprawę sytuacji w niektórych 

obszarach. Produkcja w przemyśle była nieznacznie wyższa niż przed rokiem; zmniejszyła się 

skala spadku produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej. Nastroje 

przedsiębiorców i konsumentów w lipcu były już wyraźnie mniej pesymistyczne niż w 

poprzednich miesiącach.  

 Mimo znaczącego spadku przychodów we wszystkich raportowanych segmentach 

operacyjnych (łącznie o 15,5 %), będącego konsekwencją drastycznego ograniczenia skali 

działalności przez klientów Grupy w wyniku pandemii koronawirusa, Zarząd Spółki 

pozytywnie ocenia wyniki osiągnięte w poszczególnych segmentach.  

 

 Segment Blach zanotował spadek wyniku o 8,8%, przy wzroście marży Segmentu z 

10,3 % do 11,3%; 

 wyniki Segmentu Profili uległy znaczącej poprawie (9 850 tys. zł w raportowanym 

okresie w porównaniu do straty w I połowie 2019 r. na poziomie 1 752 tys. zł); 

 w największym stopniu, bo aż o 36,8% w porównaniu do I półrocza 2019 r., spadły 

wyniki Segmentu Cynku, co spowodowane było znaczącym spadkiem cen giełdowych 

tego metalu; spadek ten wyniósł 25,1% w dolaru amerykańskim oraz 21,2% w 

przeliczeniu na złote.  

 
 

7. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego 

 

Skutki pandemii koronawirusa będą w największym stopniu wpływać na koniunkturę gospodarczą 

w Polsce i na świecie w okresie co najmniej kilku kolejnych miesięcy. 

 

a) wpływ pandemii koronawirusa na koniunkturę gospodarczą  

 

Zgodnie z prognozą Międzynarodowego Funduszu Walutowego, świat czeka bezprecedensowa 

globalna recesja na poziomie 4,9%, co oznacza weryfikację w dół swej prognozy z kwietnia  

(-3%), przy czym gospodarka amerykańska będzie zmagać się z recesją na poziomie -8%, a strefa 

euro -10,2 %, po czym ma nastąpić odbicie w 2021 r.  

 

Komisja Europejska opublikowała letnią prognozę na początku lipca z nieco mniej pesymistyczną 

perspektywą, tj. recesją na poziomie 8,3% w UE i 8,7% w strefie euro w porównaniu z danymi 

Eurostatu za I kw. 2020 r., który już wykazuje spadek o -3,2% kwartał do kwartału  

(-2,6% rok do roku) w UE w pierwszym kwartale br. 

  

 

b) wpływ pandemii koronawirusa na rynek stali 

 

Poziom produkcji stali surowej w okresie I półrocza 2020 r.  
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Według danych Worldsteel Asscociation światowa produkcja stali surowej wyniosła  w okresie 

pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. 873,1 mln ton. Wynik ten oznacza spadek o 6%  

w porównaniu z tym samym okresem w 2019 r.  

  

Produkcja Unii Europejskiej to poziom 68,3 mln stali surowej w pierwszej połowie 2020 r. 

czyli aż o 18,7% mniej w porównaniu do tego samego okresu 2019 r.  

  

Niewielki wzrost odnotowano jedynie w Bułgarii (o 0,3%), a największy spadek (100%) produkcji 

odnotowano w Chorwacji, a następnie we Francji (o 26,6%), Hiszpanii (o 26,4%) i Grecji  

(o 25,5%).  

 

W Polsce odnotowano spadek produkcji stali o 16,1%, co oznacza osiągnięcie poziomu 

produkcji 4,020 mln ton.  
  

Azja wyprodukowała 642 mln ton stali surowej, co stanowi spadek o 3% w pierwszej połowie 

2019 r. W Chinach wyprodukowano ponad 499 mln t stali surowej (co oznacza wzrost o 1,4%).    

  

Produkcja stali surowej w Ameryce Północnej w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2020 r. 

wyniosła 50,2 mln t, co stanowi spadek o 17,6% w porównaniu do pierwszej połowy 2019 r. WNP 

wyprodukowała 48,9 mln t surowej stali w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r., co stanowi 

spadek o 4,1% w porównaniu do pierwszej połowy 2019 r. 

 

Zużycie jawne stali w Unii Europejskiej  

 

Zużycie jawne stali w UE spadło o 12% rok do roku w I kwartale 2020 r. (czyli piąty kwartał  

z rzędu, po spadku o 10,8% w IV kwartale 2019 r.) i wyniosło 37,6 mln ton. Dane za pierwszy 

kwartał 2020 roku odzwierciedlają dalsze pogorszenie się popytu na stal spowodowane 

negatywnymi czynnikami, które zaistniały już w poprzednich kwartałach  

i doprowadziły do gwałtownego spadku zużycia stali. 

 

Ponadto - choć tylko częściowo odzwierciedlone w rzeczywistych danych o zużyciu - początek 

pandemii Covid-19 również wpłynął na zużycie stali począwszy od drugiej połowy marca tego 

roku. Pogarszająca się sytuacja biznesowa w sektorach wykorzystujących stal, prowadząca do 

bardziej gwałtownego niż oczekiwano zmniejszenia zapasów w drugim kwartale 2019 r., 

odzwierciedlająca słabsze zaufanie i oczekiwania biznesowe, poważnie wpłynęła na popyt na stal 

w 2020 r. Wyzwania, przed którymi stoi unijny sektor stalowy stały się bardziej dotkliwe, 

powodując jeszcze bardziej negatywne skutki dla warunków rynkowych. 

 

W efekcie, utrzymujący się spadek popytu na stal doprowadził do piątego z rzędu spadku rok do 

roku dostaw krajowych w UE w I kwartale 2020 r. (tj. -8%, czyli tyle samo co w czwartym 

kwartale 2019 r.).  

 

Po znacznym spadku o 24% w czwartym kwartale 2019 r., w pierwszym kwartale 2020 r. 

utrzymała się tendencja spadkowa importu z krajów trzecich, spadając rok do roku o 20%. 
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Odpowiada to 8,4 mln ton w wielkościach bezwzględnych, co stanowi 21,2% popytu na stal w UE 

(w ujęciu historycznym, spadek z 23,5% w pierwszym kwartale 2018 r.). 

 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, zmiany w całkowitym przywozie nadal maskowały 

pewne zniekształcenia na poziomie poszczególnych produktów. Pozostały one powiązane z 

projektem obecnego mechanizmu ochronnego, co spowodowało pośpiech w maksymalizacji 

kwartalnych przydziałów kwot przez kilku kluczowych eksporterów do UE, takich jak Turcja i 

Chiny. Pomimo obecnej niepewności co do skali pandemii COVID-19, której długość i 

intensywność są bezprecedensowe, oczekuje się, że w pewnym momencie normalne warunki 

rynkowe zostaną przywrócone, a popyt na stal ponownie wzrośnie. Głównym wyzwaniem jest to, 

że utrzymująca się presja importowa - wynikająca z ciągłego gromadzenia zapasów i zwiększania 

mocy produkcyjnych przez główne kraje eksportujące spoza UE - zasadniczo będzie karać 

producentów stali w UE. 

 

Chociaż duża niepewność i bezprecedensowy charakter kryzysu sprawiły, że sporządzenie 

wiarygodnych prognoz jest bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek, eksperci Euroferu 

zakładają, że warunki rynkowe nie ulegną poprawie przed czwartym kwartałem 2020 r. lub na 

początku 2021 r. Wiele będzie zależeć od długości okresu blokady przemysłowej w sektorach 

wykorzystujących stal, która prawie zamroziła nowe zamówienia na stal (po stronie podaży). 

 

Środki blokujące zostały zniesione lub znacznie złagodzone niemal w całej UE, umożliwiając 

ponowne uruchomienie w niektórych sektorach motoryzacyjnym i innych. Kluczową rolę odegra 

również zdolność rządów do łagodzenia ogromnych ekonomicznych i społecznych kosztów 

pandemii, tak aby wspierać popyt. Wznowienie normalnej działalności przemysłowej po 

zakończeniu pandemii nie doprowadzi jednak do szybkiego powrotu do normalnych wielkości 

produkcji. Popyt konsumencki, ze względu na ogromne zakłócenia społeczne spowodowane 

pandemią, prawdopodobnie pozostanie niski przez cały 2020 r. Upłynie trochę czasu, zanim 

zakończenie blokady przemysłu doprowadzi do znacznego wzrostu produkcji. 

 

Z powodu opisanych wyżej czynników, EUROFER przewiduje, że jawne zużycie stali 

spadnie z poziomu 153  mln ton w roku 2019 do 128 mln ton w  roku 2020, tj. o 16,3%.  

 

 

c) kończący się okres ochrony unijnego rynku blach transformatorowych 

 

Środki ochrony rynku UE przed nadmiernym importem blach transformatorowych wprowadzone 

przez Komisję Europejską w 2015 r. na okres 5 lat będą obowiązywać do października 2020 r. 

Mimo iż ich skuteczność była dość ograniczona, należy spodziewać się, że ich wygaśnięcie 

spowoduje jeszcze większy napływ materiału, zwłaszcza z takich kierunków jak Rosja czy Chiny, 

które są największym światowym producentem blach, a ceny blach będą spadać.  

A zatem konkurencja na tym rynku ulegnie dalszemu zaostrzeniu, z negatywnymi skutkami dla 

działalności Stalproduktu. W związku z powyższym Spółka, wspólnie z drugim europejskim 

producentem blach transformatorowych, złożyła wniosek o „przegląd wygaśnięcia środków” 

(„expiry review”) celem utrzymania obowiązujących środków ochrony rynku. 
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d) odłożenie w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w krakowskim oddziale 

ArcelorMittal Poland S.A.  

 

Z powodu rozszerzającej się epidemii koronawirusa, 17 marca br. Zarząd ArcelorMittal Poland 

odłożył w czasie ponowne uruchomienie wielkiego pieca w Krakowie. Zgodnie z wydanym 

komunikatem, decyzja o nieuruchamianiu instalacji w zakładanym wcześniej terminie wynikała z 

niepewności związanej z rozprzestrzenianiem się w Europie choroby COVID-19 oraz z faktu, że 

firma ta nie była stanie przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja w tym zakresie. Część klientów 

ArcelorMittal Poland zamykała bowiem swoje zakłady bądź ograniczała zamówienia.   

 

Emitent podkreśla, że dalsze wstrzymywanie pracy stalowni w krakowskim oddziale 

ArcelorMittal Poland nie wpływa bezpośrednio w negatywny sposób na dostawy wyrobów 

wsadowych realizowane na potrzeby Spółki, gdyż dostawy te zostały przejęte przez inne huty 

Grupy ArcelorMittal oraz są realizowane zgodnie z harmonogramem i potrzebami produkcyjnymi 

Spółki. Tym niemniej, wieloletnie powiązania kooperacyjne pomiędzy oboma podmiotami, 

korzystna (ze względu na bliskie położenie huty) logistyka dostaw z krakowskiego oddziału AMP 

oraz duże znaczenie tego zakładu w zabezpieczeniu dostaw blach gorącowalcowanych dla 

Segmentu Blach Elektrotechnicznych powodują, że dłuższe wygaszenie części surowcowej 

ArcelorMittal Poland należy ocenić jako niekorzystne z punktu widzenia zapewnienia 

optymalnego funkcjonowania Spółki.  

 

8. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 

 

Zarząd Emitenta nie publikuje prognoz wyników finansowych. 

 

9. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień 

przekazania raportu półrocznego a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych 

pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego 

 

a) akcjonariusze posiadający bezpośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta: 

 

- STP Investment S.A. posiadający 1 829 319 akcji, stanowiących 32,78% udziału w kapitale oraz 

5 875 691 głosów, stanowiących 48,17 % ogólnej liczby głosów na WZA. 

- Stalprodukt Profil S.A., posiadająca 579 652 akcji, co stanowi 10,39 % udziału w kapitale  

i 1 095 488 głosów, stanowiących 8,98 % ogólnej liczby głosów na WZA. 

- ArcelorMittalSourcing a société en commandite par actions posiadający 1 066 100 akcji, 

stanowiących 19,10 % udziału w kapitale oraz 1 066 100 głosów, stanowiących 8,74 % ogólnej 

liczby głosów na WZA. 
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10. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające 

i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem 

zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, 

odrębnie dla każdej z tych osób 

 

a) osoby zarządzające 

 
 

Imię i nazwisko 

Aktualna liczba akcji 

Stalprodukt S.A.  

(stan na 28.08.2020r.) 

Poprzednia liczba akcji 

Stalprodukt S.A.  

(stan na 15.05.2020r.) 

Zmiany w stanie 

posiadania  

akcji Emitenta 

Piotr Janeczek 115 053 115 053* nie wystąpiły  

Łukasz Mentel  100 100 nie wystąpiły 
 

 

*Powyższa informacja obejmuje akcje Spółki posiadane bezpośrednio przez Pana Piotra Janeczka.  

Należy jednocześnie zaznaczyć, iż na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego (tj. 15 maja 

2020 r.) Pan Piotr Janeczek posiadał pośrednio, tj. poprzez: 

-  STP Investment S.A. – 1 829 319 akcji, stanowiących 32,78 % udziału w kapitale oraz 5 875 691 

głosów, stanowiących 48,17 % ogólnej liczby głosów na WZA, 

-  Stalprodukt Profil S.A. – 579 652 akcje, stanowiące 10,39 % udziału w kapitale oraz 1 095 488 

głosów, stanowiących 8,98 % ogólnej liczby głosów na WZA, 

-   F&R FINANSE sp. z o.o. – 43 807 akcji, stanowiących 0,79 % udziału w kapitale oraz 43 807 

głosów, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów na WZA, 

-  Stalnet sp. z o.o. (wspólnie z p. Haliną Orłowską) – 135 564 akcje, stanowiące 2,43 % udziału  

w kapitale oraz 383 572 głosy, stanowiące 3,14 % ogólnej liczby głosów na WZA, 

 

tj. łącznie 2 588 342 akcje, stanowiące 46,38 % udziału w kapitale oraz 7 398 558 głosów, 

stanowiących 60,65 % ogólnej liczby głosów na WZA. 

 

Biorąc pod uwagę akcje posiadane bezpośrednio przez Pana Piotra Janeczka, łącznie (tj. bezpośrednio  

i pośrednio) na dzień 15 maja 2020 r. posiadał on 2 703 395 akcji Stalprodukt S.A., stanowiących 

48,45 % udziału w kapitale oraz 7 973 471 głosów, stanowiących 65,36 % głosów na WZA. 

W dniu 18 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Piotra Janeczka, o którym  

mowa w art. 69 ust.1 w zw.z z art. 69a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie 

z tym zawiadomieniem, Pan Piotr Janeczek dokonał zbycia w drodze darowizny: 

1) wszystkich posiadanych przez niego akcji w Spółce STP Investment S.A., w wyniku czego 

zbył pośrednio pakiet akcji posiadanych przez STP Investment S.A. w Emitencie, tj.: 

a) 866.671 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 15,53% kapitału zakładowego i 

uprawniających do 866.671 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 

7,10 % ogółu głosów,  
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b) 1.355 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,024 % kapitału zakładowego 

i uprawniających do 1.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 

0.011% ogółu głosów, 

c) 1.010.593 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 

jedną akcję) Emitenta stanowiących 18,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 

5.052.965 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 41,42 % ogółu 

głosów,  

d) oraz akcje posiadane za pośrednictwem F&R FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Jaworniku 

będącej spółką zależną od STP Investment SA.: 43.807 akcji na okaziciela Emitenta 

stanowiących 0,79 % kapitału zakładowego i uprawniających do 43.807 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,36 % ogólnej liczby głosów, 

2) wszystkich posiadanych przeze niego akcji w spółce STALPRODUKT – PROFIL S.A., w 

wyniku czego zbył pośrednio pakiet akcji posiadanych przez STALPRODUKT – PROFIL S.A. 

w Emitencie, tj.: 

a)  492.759 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 8,83 % kapitału zakładowego i 

uprawniających do 492.759 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 

4,04% ogółu głosów, 

b)  128.959 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 

jedną akcję) Emitenta stanowiących 2,31 % kapitału zakładowego i uprawniających do 

644.795 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 5,29 % ogółu głosów, 

c) 1(jedną) akcję imienną nieuprzywilejowaną stanowiącą 0,000018 % kapitału zakładowego i 

uprawniających do 1 głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiącego 0,000008 % 

ogółu głosów, 

3)  wszystkich posiadanych przeze niego udziałów w Spółce STALNET sp. z o.o., w wyniku 

czego  zbył pośrednio pakiet akcji posiadanych przez STALNET sp. z o.o. w Emitencie, tj.: 

a)  73.560 akcji na okaziciela Emitenta stanowiących 1,32 % kapitału zakładowego i 

uprawniających do 73.560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,60 

% ogółu głosów,  

b)  62.002 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów na 

jedną akcję) Emitenta stanowiących 1,11 % kapitału zakładowego i uprawniających do 

310.010 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 2,54 % ogółu głosów,  

c)  2 (dwie) akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 0,000036 % kapitału zakładowego 

i uprawniające do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,000016 

% ogółu głosów. 

 

Aktualnie, tj. na dzień przekazania niniejszego raportu półrocznego, Pan Piotr Janeczek 

posiada:  
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a) 114.965 akcji imiennych, uprzywilejowanych co do prawa głosu (w stosunku 5 głosów 

na 1 akcję), stanowiących 2,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

574.825 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,71 % ogólnej liczby 

głosów w Spółce,  

b) 88 akcji imiennych nieuprzywilejowanych stanowiących 0,001577 % kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 88 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

co stanowi 0,000721 % ogólnej liczby głosów w Spółce, 

tj. łącznie:  115.053 akcji Emitenta stanowiących 2,06 % kapitału zakładowego Emitenta i 

uprawniających do 574.913 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4,71 % 

ogólnej liczby głosów. 

O powyższej transakcji Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2020 z dnia 18.06.2020 r.  

 

b) osoby nadzorujące 

 
 

Imię i nazwisko 

Aktualna liczba akcji 

Stalprodukt S.A.  

(stan na 28.08.2020r.) 

Poprzednia liczba akcji 

Stalprodukt S.A.  

(stan na 15.05.2020r.) 

Zmiany w stanie 

posiadania  

akcji Emitenta 

Stanisław Kurnik* 2 900 -  nie wystąpiły 

 

*Pan Stanisław Kurnik jest członkiem Rady Nadzorczej Stalproduktu od dnia 15 czerwca 2020 r.  

 

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali akcji Stalprodukt S.A. 

 

 

11. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań 

oraz wierzytelności Spółki lub jednostki od niej zależnej. 

 

Istotnym postępowaniem toczącym się przed sądem jest sprawa z powództwa Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu przeciwko podmiotowi zależnemu od Emitenta, tj. 

spółce ZGH „Bolesław” S.A., o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze w kwocie 

64.015.224,00 zł (sygn. akt IX GC 99/14).  

W dniu 25.04.2018 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy (sprawy połączone 

sygn. akt IX GC 543/13) wydał wyroki w następujących sprawach dotyczących ZGH „Bolesław” 

S.A.:  

a. w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu 

przeciwko spółce o zapłatę odszkodowania za szkody górnicze w kwocie 64.015.224,00 zł 

(sygn. akt IX GC 99/14) wydał wyrok wstępny, uznając powództwo PWiK sp. z o.o.  

w Olkuszu za uzasadnione co do zasady. Ewentualna kwota odszkodowania będzie 

przedmiotem dalszego postępowania i może wynosić maksymalnie 64 mln zł. W związku z 
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powołanym procesem spółka ZGH „Bolesław” S.A. utworzyła rezerwę w kwocie 15 mln zł 

jeszcze w 2015 roku. Spółka wniosła apelację od wyroku;  

 

b. w sprawie z powództwa spółki przeciwko PWiK sp. z o.o. w Olkuszu o ustalenie, że spółka nie 

odpowiada za brak dostaw wody z odwodnienia kopalni po jej likwidacji oraz nie odpowiada za 

zanieczyszczenie istniejących lub byłych ujęć wody PWiK sp. z o.o. (sygn. akt IX GC 543/13), 

wydał wyrok, w którym oddalił powództwo. Spółka wniosła apelację od wyroku.  

 

W dniu 13.03.2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie do sygn. akt AGa 

527/18, pomiędzy ZGH „Bolesław” S.A. a Przedsiębiorstwem Wodociągów  

i Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu, w którym oddalił apelację ZGH „Bolesław” S.A. od wyroku 

Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 25.04.2018 r. do sygn. akt  IX GC 543/13, jak też 

zasądził od ZGH „Bolesław” S.A. na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z 

o.o. koszty procesu w kwocie 8.100 zł. Tym samym powołany wyrok Sądu Okręgowego jest 

prawomocny i wiążący. 

Stan powyższy oznacza, że w chwili obecnej prawomocnie zostało przesądzone, że spółka ZGH 

„Bolesław” S.A. odpowiada odszkodowawczo wobec Przedsiębiorstwa Wodociągów i 

kanalizacji za skutki w zakresie stosunków wodnych związane z przyszłym wyłączeniem 

odwodnienia Kopalni Olkusz-Pomorzany i spowodowane tym zaprzestanie podawania wody do 

swych kanałów oraz za ewentualne zanieczyszczenie wód podziemnych. 

Jak wskazano powyżej, prawomocnym jest wyrok wstępny, przesądzający fakt 

odpowiedzialności. Nie została przesądzona kwota odszkodowania, co będzie przedmiotem 

dalszego procesu. Aktualnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji dochodzi kwoty 

64.604.143,05 zł i to jest najwyższa kwota należności głównej, jaką może być obciążona spółka. 

Na wielkość ewentualnego odszkodowania wpływa wartość poczynionych nakładów na 

alternatywne źródła zasilania w wodę, które wynoszą ok. 30 mln zł. Problemem jest też kwestia 

dofinansowania wspólnotowego, które w ocenie spółki winno obniżać wysokość dochodzonej 

kwoty. W tym stanie nie można obecnie precyzyjnie określić ewentualnej wysokości 

zasądzonego odszkodowania.    

Powyższa informacja o wyroku Sądu Apelacyjnego została przez Zarząd Emitenta 

potraktowana jako informacja poufna i podana do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 

3/2020 w dniu 13 marca 2020 r. 

W dniu 28.07.2020 r. spółka ZGH „Bolesław” S.A. złożyła skargę kasacyjną od powyższego 

wyroku.  Do dnia publikacji niniejszego raportu nie otrzymano jednak potwierdzenia o jej 

przyjęciu do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. 

Ponadto należy nadmienić, iż ww. wyrok wiążą się bezpośrednio z kwestią zobowiązań 

warunkowych związanych z nabyciem ZGH „Bolesław” S.A., która została szczegółowo 

opisana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Stalprodukt S.A. za 2013 r. (pkt 11. 

Rozliczenie ceny nabycia ZGH „Bolesław” S.A.). Zobowiązania warunkowe zostały określone 

jako wynikające ze zidentyfikowanych przez jednostkę przejmującą ryzyk związanych m.in. z 
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kosztami likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” oraz odpowiedzialnością za szkody górnicze. 

Łączna kwota wynikająca z ww. szacunków wyniosła 296 115 tys. zł. Kwota ta została 

zaprezentowana w bilansie na dzień 31.12.2013 r. w pozycji „zobowiązania warunkowe z tytułu 

zakupu ZGH „Bolesław” S.A.”. 

  

 

12. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż 

rynkowe. 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2020 r. dotyczą: 

 sprzedaży produktów i towarów do spółek z Grupy Kapitałowej Stalproduktu,  

 świadczenia usług dla Stalprodukt S.A. przez spółki zależne.  

 

Szczegółowe dane zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym. 

 

Należy podkreślić, iż są to transakcje typowe i rutynowe, wynikające z bieżącej działalności 

operacyjnej i świadczone w sposób ciągły. Transakcje te zawierane są na warunkach rynkowych. 

 

13. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 

kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce 

zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest 

znacząca. 

 

W okresie sprawozdawczym Spółka Stalprodukt i jednostki od niej zależne nie udzielały pożyczek lub 

kredytów, ani też gwarancji i poręczeń, których wartość była znacząca. 

 

14. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne 

dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta 

 

Wszystkie informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego i ich zmian, oraz są istotne dla oceny możliwości realizowania zobowiązań przez Grupę  

zawarte są w niniejszym dokumencie oraz w „Informacjach dodatkowych”.   

 

15. Czynniki, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki  

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 

W ocenie Emitenta, czynnikami które mogą wpłynąć na osiągnięte wyniki Grupy w perspektywie co 

najmniej kolejnego kwartału będą:  

- kształtowanie się cen wsadu oraz cen i  popytu na wyroby Stalproduktu,  

- kształtowanie się cen cynku i ołowiu na LME oraz srebra na LBM , 

- kształtowanie się kursów walutowych. 
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- skutki epidemii COVID-19 dla działalności Grupy, które na dzień publikacji niniejszego 

raportu są trudne do przewidzenia, jednak ich znaczenie dla poziomu przychodów  

i osiąganych przez Grupę wyników w najbliższych miesiącach lub nawet kwartałach będzie z 

pewnością istotne. Wpływ epidemii będzie uzależniony od wielu czynników (w tym m.in. 

kwestii regulacyjnych, ograniczeń nakładanych przez władze państwowe) czy stopnia rozwoju 

samej epidemii, stąd trudno obecnie oszacować jej przewidywane skutki. 

 

 

16. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej 

 

Skład Zarządu Stalprodukt S.A. 

W okresie od 1.01.2020 r. do 29.04.2020 r. Zarząd stanowili: 

 

Piotr Janeczek  - Prezes Zarządu 

Józef Ryszka  - Członek Zarządu 

Łukasz Mentel  - Członek Zarządu 

 

Z powodu rezygnacji przez Pana Józefa Ryszkę z funkcji Członka Zarządu Stalproduktu ze skutkiem 

na dzień 29 kwietnia 2020 r., w okresie od 29.04.2020 r. Zarząd Spółki funkcjonuje w składzie  

2-osobowym: 

 

Piotr Janeczek  - Prezes Zarządu 

Łukasz Mentel - Członek Zarządu 

 

Skład Rady Nadzorczej 

W okresie od 1.01.2020 r. do 15.06.2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
 

Janusz Bodek    - Przewodniczący   
Sanjay Samaddar  - Wiceprzewodniczący 

Magdalena Janeczek   - Sekretarz 
Agata Sierpińska-Sawicz  - Członek 

Romuald Talarek  - Członek 

 

W związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, 15 czerwca 2020 r., Uchwałami nr 

XXXIX/15a/2020- XXXIX/15e/2020 Walne Zgromadzenie Stalprodukt S.A. dokonało wyboru 

członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję. W jej skład weszły następujące osoby: 

 

Stanisław Kurnik 

Sanjay Samaddar   

Magdalena Janeczek    
Agata Sierpińska-Sawicz   

Romuald Talarek   
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Niniejsze sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za I półrocze 2020 roku 

zostało zatwierdzone przez Zarząd jednostki dominującej do publikacji w dniu 28.08.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

  ………………………..                                             ……………………….. 

       Łukasz Mentel   Piotr Janeczek 

 

  Członek Zarządu   Prezes Zarządu 

 

  Dyrektor Finansowy    Dyrektor Generalny 

 

 

 

Bochnia, 28 sierpnia 2020 roku 
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