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WYBRANE DANE FINANSOWE 

Zastosowane do przeliczeń kursy EUR   

2020-

06-30 

30.06.2019 31.12.2019 

kurs średnioroczny   4,4413 4,2880 4,3018 

kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego   4,4660 4,2520 4,2585 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 1P2020 1P2019 1P2020 1P2019 

    w tys. zł w tys. EUR 

    

I półrocze 

2020 

okres  

od 

01.01.2020  

do 

30.06.2020  

I półrocze 

2019 

okres 

od 

01.01.2019 

do 

30.06.2019/ 

bilans na 

31.12.2019 

I półrocze 

2020 

okres  

od 

01.01.2020  

do 

30.06.2020  

I półrocze 

2019 

okres 

od 

01.01.2019 

do 

30.06.2019/ 

bilans na 

31.12.2019 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 8 605 10 154 1 937 2 368 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 281 731 63 170 

III. Zysk (strata) brutto 316 792 71 185 

IV. Zysk (strata) netto 253 629 57 147 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 711 -774 -610 -181 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 782 1 335 176 311 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -521 -360 -117 -84 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 450 201 -552 47 

IX. 

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego 

roku obrotowego) 17 461 18 687 3 910 4 388 

X. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego 

kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 463 5 619 1 223 1 319 

XI. 
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 
koniec poprzedniego roku obrotowego) 964 172 216 40 

XII. 
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 
koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 919 3 287 430 772 

XIII. 

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego 

roku obrotowego) 11 998 13 068 2 687 3 069 

XIV. 

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 661 661 148 155 

XV. 

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 3 307 282 3 307 282 3 307 282 3 307 282 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,08 0,19 0,02 0,04 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,19 0,02 0,04 

XVIII. 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego 
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,63 3,95 0,81 0,93 

XIX. 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na 

koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,63 3,95 0,81 0,93 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zasady przeliczeń: 

    1. Pozycje bilansowe - wg średniego kursu NBP obowiązującego na ostatni dzień danego okresu 

 wg tab. Nr 124/A/NBP/2019 z 28.06.2019  k=4,2520 

    wg tab. Nr 125/A/NBP/2020 z 30.06.2020  k=4,4660 

    wg tab. Nr 251/A/NBP/2019 z 31.12.2019  k=4,2585 

    

     2. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - wg kursu średniego z danego          

okresu obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień  każdego miesiąca         
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wg kursu średniego aryt. średnich kursów NBP w okresie 01.01.2019-30.06.2019 k=4,2880         

wg kursu średniego aryt. średnich kursów NBP w okresie 01.01.2020-30.06.2020 k=4,4413         

wg kursu średniorocznego - podanego przez NBP na rok 2019 k=4,3018         
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁAŁNOŚCI WADEX S.A. W I PÓŁROCZU 

2020 ROKU 

INFORMACJE O SPÓŁCE 

 
Spółka została zarejestrowana w dniu 1 lutego 2007 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – 

Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Nazwa (firma):  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna  

Siedziba:   54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8 

Adres strony internetowej www.wadex.pl 

e-mail    wadex@wadex.pl 

Telefon   + 48 71 336 70 80 

Fax    + 48 71 336 70 87 

Przedmiot działalności Spółki 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. („Emitent”, „Przedsiębiorstwo”, „Spółka”) 

jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją systemów odprowadzania spalin (inaczej systemów 

kominowych) ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych oraz akcesoriów związanych z tymi 

systemami. Oferowane systemy w znaczącej większości wytwarzane są na podstawie dokumentacji 

technicznej opracowanej przez dział technologiczny przedsiębiorstwa. Systemy kominowe 

wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym, gdzie pełnią funkcję układów 

odprowadzających spaliny wytwarzane przez urządzenia grzewcze oraz jako elementy kominów 

przemysłowych.  

Drugim obszarem działalności Emitenta jest handel akcesoriami i elementami systemów 

odprowadzania spalin, których nie ma w ofercie produkcyjnej. Jest to związane ze strategią handlową 

Spółki nastawionej na kompleksową obsługę klienta w segmencie systemów odprowadzania spalin. 

Oferowane wyroby produkowane są przez innych producentów bezpośrednio na zlecenie Emitenta 

(stalowe i aluminiowe rury elastyczne, elementy przyłączeniowe ze stali czarnej typu WK, systemy 

kominowe z tworzyw sztucznych, akcesoria kominowe).  

Trzecim obszarem działalności Emitenta jest kooperacja. Wykorzystując posiadany do produkcji 

systemów odprowadzania spalin park maszynowy oraz doświadczenie w przetwórstwie blach 

nierdzewnych i kwasoodpornych, Spółka wykonuje w ramach kooperacji półprodukty oraz wyroby 

gotowe niezwiązane z systemami odprowadzania spalin. Ich produkcja odbywa się na podstawie 

dokumentacji dostarczonej przez zleceniodawcę, bądź też w oparciu o opracowania własne działu 

konstrukcyjno-technologicznego Emitenta.  

Dzięki ugruntowanej pozycji Emitenta na rynku podmiotów zajmujących się obróbką blach cienkich, 

w szczególności nierdzewnych oraz aktywności doświadczonych doradców technicznych, Emitent 

szybko rozwija tę część swojej aktywności produkcyjnej.  

http://www.wadex.pl/
mailto:wadex@wadex.pl
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Strategia rozwoju Emitenta zakłada stały wzrost udziału tego obszaru działalności Spółki  

w strukturze przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu na możliwie stabilnym 

poziomie sprzedaży systemów odprowadzania spalin. 

Klasyfikacja działalności według PKD 

25.99Z  –  Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 

25.62Z  –  Obróbka mechaniczna elementów metalowych 

25.91Z  –  Produkcja pojemników metalowych 

 

REGON: 005921041 

NIP: 899-10-33-328 

KRS: 0000273372 

 

Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki w okresie sprawozdawczym,  

tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., był Zarząd w składzie: 

Zbigniew Piechociński - Prezes Zarządu, 

Ryszard Sebastian - Członek Zarządu, 

Agata Pająkiewicz - Członek Zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., Rada Nadzorcza pracowała  

w następującym składzie: 

Janusz Rybka - Przewodniczący RN, 

Tomasz Skrzypczak - Z-ca Przewodniczącego RN, 

Krystyna Piechocińska - Członek RN, 

Bożena Jarzyna - Członek RN, 

Joanna Kolanek - Członek RN. 

W dniu 2 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej 

na kolejną kadencję. 

Na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie uległ 

zmianie. 

Czas trwania Spółki zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. 

Spółka przekazuje sprawozdanie Zarządu zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, 

poz.757). 

 

Notowania na giełdzie 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wadex Spółka Akcyjna notowane jest na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. od stycznia 2011 r. pod skróconą nazwą „WADEX” i oznaczeniem 

„WAX”. 
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1. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi sześcioma miesiącami roku 

obrotowego 

 

Czynniki ryzyka związane z pozostałymi miesiącami roku obrotowego można podzielić  

na następujące grupy: 

 

a) ryzyko ponownego wprowadzenia ograniczeń w działalności gospodarczej spowodowane 

pogłębiającym się stanem pandemii 

Sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w okresie marzec- czerwiec bieżącego roku, nie pozostała  

bez wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jak też wyniki na działalności handlowej oraz  

na wynik finansowy. Mimo, że sytuację udało się dość szybko opanować i wdrożyć procedury 

dostosowane do obowiązujących ograniczeń, Emitent patrzy z niepokojem na powracające symptomy 

stanu zagrożenia epidemicznego i związanych z tym ograniczeń. Fakt, że nie wszyscy partnerzy 

handlowi Emitenta poradzili sobie w pierwszej fali pandemii stanowi istotne zagrożenie w okresie  

do końca roku. 

 

b) ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX S.A. zaliczane jest do czołówki producentów  

w branży kominowej na polskim rynku. Zmiany zachodzące na rynku wskazują na rozwój importu 

elementów systemów kominowych z krajów azjatyckich, w głównej mierze Chin, Indii i Turcji. 

Rozpatrując ostatnie lata, skala problemu nie stanowi istotnego zagrożenia dla producentów 

krajowych, jednak w dłuższej perspektywie może spowodować wyeliminowanie części lokalnych 

producentów, tych o słabszym potencjale produkcyjnym, jak też zaostrzyć walkę cenową na rynku 

krajowym, co już w dużej mierze ma miejsce od paru lat. Skutkować to może obniżeniem przychodów 

Emitenta ze sprzedaży, jak też pogorszeniem jego wyników finansowych. 

Pandemia koronawirusa dokonała jednak pewnych przetasowań na rynku. Znacząco osłabła pozycja 

wielu firm z dalekiego wschodu. Na ile jest to tendencja stała pokażą najbliższe miesiące. 

 

c) ryzyko związane z zapasami i przestojem produkcji z uwagi na pandemię, awarię maszyn, 

zniszczenie lub utratę mienia  

Działalność produkcyjno - handlowa Emitenta wymaga utrzymywania niezbędnej wielkości zapasów, 

tak surowców jak i wyrobów gotowych. Materiał do produkcji kontraktowany jest w dużych partiach. 

Dostawy są z kolei realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb Emitenta. W trakcie roku 

prognozy zakupu surowca podstawowego, jakim jest stal nierdzewna, mogą ulegać korekcie  

w zależności od sytuacji rynkowej. Tak więc ryzyko zalegania surowca podstawowego do produkcji  

w magazynie Emitenta jest nieznaczne. 

Ze względu na sezonowość sprzedaży jak też sytuację epidemiczną Emitent przygotowuje 

odpowiednie zapasy wyrobów gotowych na okres wzmożonej sprzedaży, przypadającej w II półroczu, 

celem szybkiej reakcji na potrzeby odbiorców. Rodzi to oczywiście ryzyko błędnego oszacowania 

wielkości zapasów. Jednak z uwagi na wieloletnie doświadczenie Emitenta w zakresie planowania 

produkcji i wcześniejszego ustalania z kluczowymi odbiorcami, ryzyko zalegania wyrobów gotowych 

po zakończeniu sezonu jest niewielkie. Zgromadzone zapasy wyrobów gotowych są też gwarancją 

możliwości prowadzenia ciągłej sprzedaży w przypadku przestojów w produkcji z uwagi  

na np. ograniczenia sanitarne czy też administracyjne, awarie newralgicznych węzłów produkcyjnych.  

 

d) ryzyko pogorszenia koniunktury na rynku budowlano – montażowym 
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Istnieje ryzyko pogorszenia się w II połowie roku 2020, jak też w roku 2021 dobrej koniunktury  

na krajowym rynku budowlano – montażowym oraz powrotu oznak recesji na rynkach kluczowych 

odbiorców produktów Emitenta, będącej w znacznej mierze wynikiem sytuacji epidemicznej. Strategia 

działania Emitenta na rynku uwzględniała już wcześniej taką możliwość, nie związaną bezpośrednio  

z zagrożeniem epidemicznym. Stąd dywersyfikacja produktów, kierowanych do różnych grup 

odbiorców i dążenie do rozwoju sektora produktów handlowych i kooperacji, które to stanowią coraz 

bardziej znaczącą przeciwwagę dla sektora produktów kominowych, w przypadku recesji na rynku 

budowlano – montażowym bądź też wprowadzenia na szerszą skalę systemów odprowadzania spalin  

z tworzyw sztucznych. 

 

e) ryzyko braku pracowników na stanowiska produkcyjne jak też wzrostu kosztów pracy 

Sytuacja na rynku pracy jest w dalszym ciągu bardzo trudna, szczególnie w zachodniej części kraju  

i w dużych aglomeracjach miejskich. Stale występują duże trudności tak w utrzymaniu zespołu 

pracowników produkcyjnych, jak też poszukiwaniu nowych osób do pracy na stanowiska 

produkcyjne. Oczekiwania finansowe pracowników stale rosną. Zarówno tych pracujących  

w przedsiębiorstwie Emitenta jak i nowo zatrudnianych. Nie jest to w żaden sposób uzasadnione 

mobilnością zatrudnianych czy też wzrostem wydajności pracy. 

Należy się liczyć, że trudności w pozyskaniu pracowników, jak też stała presja na wzrost 

wynagrodzeń mogą w najbliższym okresie w sposób istotny rzutować na realizację założonych planów 

sprzedaży Emitenta, jak też uzyskiwany przez niego wynik finansowy. Tym bardziej, że należy 

spodziewać się w najbliższym okresie odpływu pracowników z Ukrainy, którzy stanowili istotną 

grupę nowo zatrudnianych na stanowiska produkcyjne. 

Na krótko nastąpiła poprawa sytuacji, związana z ograniczeniami administracyjnymi, związanymi  

z pandemią. Jednak szybki powrót wielu gałęzi gospodarki do wykorzystania pełnych mocy 

produkcyjnych spowodował, że sytuacja na runku pracy jest dalej daleka od stabilizacji. 

 

f) utrata kluczowego klienta kooperacyjnego 

Struktura klientów sektora kooperacyjnego gwarantuje zachowanie w najbliższej przyszłości 

bezpieczeństwa funkcjonowania tego kierunku aktywności Emitenta. Udział klienta kluczowego  

z poziomu 48% udziału w sprzedaży w 2019 roku wzrósł w chwili obecnej do 52%, co jeszcze  

nie stanowi istotnego zagrożenia dla stabilności planowanych obrotów.  

Emitent stale dąży do dalszej dywersyfikacji struktury klientów działu kooperacji, chcąc uzyskać 

strukturę zbliżoną do działu produkcji kominowej. W I półroczu 2020 roku nie udało się na tyle 

pogłębić współpracy z nowymi podmiotami, aby proporcje w sprzedaży zapewniały bezpieczeństwo 

funkcjonowania działu kooperacji w najbliższym okresie.  

 

g) ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców 

Sytuacja gospodarcza i finansowa na rynku krajowym jak i dynamika zmian na rynku europejskim 

mogą mieć wpływ na kondycję płatniczą klientów Emitenta, co może skutkować koniecznością 

zaangażowania kredytu do finansowania majątku obrotowego, celem utrzymania płynności 

finansowej. Emitent ubezpiecza wszystkie transakcje handlowe w renomowanej firmie 

ubezpieczeniowej, dodatkowo monitorując we własnym zakresie dostępne informacje o kondycji 

finansowej klientów. Pierwsze półrocze 2020 r. wskazuje na pogarszającą się kondycję finansową 

przedsiębiorstw krajowych. Na rynkach zagranicznych sytuacja jest również zauważalnie gorsza. 

Podstawowa przyczyna to przestoje spowodowane pandemią i utrudnienia w prowadzeniu działalności 

produkcyjnej i handlowej.  
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h) ryzyko dotyczące nałożenia na emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru 

Finansowego za niewykonywanie przez emitenta obowiązków wynikających z przepisów 

prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego pełni nadzór w zakresie obowiązków informacyjnych wykonywanych 

przez emitentów. Wykrycie nieprawidłowości skutkuje rozpoczęciem kontroli i postępowania 

wyjaśniającego a następnie administracyjnego. 

W przypadku niewłaściwego wykonywania obowiązków informacyjnych przez emitentów KNF może, 

zgodnie z art.96 Ustawy o ofercie, dokonać wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na rynku 

regulowanym albo nałożyć karę pieniężną (w zależności od przewinienia) do wysokości 10.364.000 zł 

lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu emitenta. Możliwe jest też 

zastosowanie przez KNF obu sankcji jednocześnie. 

  

2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta 
 

W prezentowanym okresie pierwszego półrocza 2020 roku Spółka osiągnęła przychody netto  

ze sprzedaży na poziomie 8 605 tys. PLN, co w porównaniu z wynikiem za I półrocze 2019 r.,  

o wartości 10 154 tys. PLN, stanowi wynik o prawie 15 % gorszy. 

W odniesieniu do poziomu sprzedaży systemów kominowych w kraju w I półroczu 2020 roku był on 

niższy o 1% w stosunku do analogicznego, bardzo dobrego okresu I półrocza 2019 roku, natomiast  

w sprzedaży eksportowej zanotowano wynik o 15% wyższy w stosunku do I półrocza 2019 roku.  

Wynik działu kooperacji był gorszy, niż to miało miejsce w analogicznym okresie roku 2019  

o prawie 46%. Sprzedaż towarów handlowych była o 14 % niższa niż miało to miejsce  

w analogicznym okresie roku 2019. 

Gorszy wynik na sprzedaży osiągnięty w pierwszym półroczu 2020 roku, w porównaniu  

z analogicznym okresem roku 2019 spowodował, że Emitent zanotował w tym samym okresie 

znacząco gorszy (prawie dwukrotnie) zysk z prowadzonej działalności.  

3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ  

na skrócone sprawozdanie finansowe 

 

Wpływ na osiągnięty wynik finansowy w I połowie 2020 roku miały elementy prowadzenia 

działalności gospodarczej, związane z sytuacją epidemiczną. Odrobienie poniesionych strat jeszcze  

w tym roku jest niemożliwe. 

Aktualna stabilizacja sprzedaży z elementami dużego wzrostu (systemy kominowe kraj) nie może 

przysłonić istotnego dalszego zagrożenia pogorszeniem się sytuacji, tak w Polsce, jak i innych krajach, 

wynikających ze wzrostu liczby osób chorych. I może to być czynnik, który będzie miał jeszcze 

większy wpływ niż dotychczasowa sytuacja. 

 

4. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, 

uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami 

długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz 

wskazanie jednostek podlegających konsolidacji 

 

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ponieważ nie tworzy grupy 

kapitałowej.  
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5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniejszych publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 

półrocznym w stosunku do wyników prognozowanych 

 

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2020. 

 

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne  

co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania 

raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich 

procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich 

procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie 

zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania 

poprzedniego raportu okresowego 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu  

na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności, tj. 29.09.2020 r. przedstawia poniższa 

tabela: 

 
     

Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów 

Porozumienie akcjonariuszy* 3 307 282 100,00 4 707 282 100,00 

w tym:     

Zbigniew Piechociński 1 318 006 39,85 2 018 006 42,87 

Tomasz Skrzypczak 1 290 170 39,01 1 990 170 42,28 

 

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu  

na dzień publikacji raportu za I kwartał 2020 roku, tj. 26.05.2020 r. przedstawia poniższa tabela: 
     

Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów 

Zbigniew Piechociński 1 324 648 40,05 2 024 648 43,01 

Tomasz Skrzypczak 1 290 170 39,01 1 990 170 42,28 
 

*W dniu 15.06.2020 roku Zarząd Emitenta poinformował raportem bieżącym (13/2020) o zawarciu 

porozumienia pomiędzy Spółką i akcjonariuszami, tj. Zbigniewem Piechocińskim, Krzysztofem 

Piechocińskim, Agatą Pająkiewicz, Tomaszem Skrzypczakiem, Robertem Skrzypczakiem oraz Anną 

Hapanowicz. Strony porozumienia dokonały przymusowego wykupu akcji, zakończonego  

i rozliczonego w dniu 14.08.2020 r., w wyniku którego posiadają łącznie 100% akcji Spółki i 100% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (RB 18/2020). 

 

7. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich poprzez osoby 

zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz  

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu 

okresowego, odrębnie dla każdej z osób 
 

 

dane osobowe funkcja 
stan 

na 29.09.2020 

stan  

na 26.05.2020 

Zbigniew  

Piechociński 

Prezes  

Zarządu 
1 318 006 1 324 648 

Ryszard  

Sebastian 

Członek 

 Zarządu 
0 0 

Agata  

Pająkiewicz 

Członek 

Zarządu 
165 236 165 236 

Janusz  

Rybka  

Przewodniczący RN 
0 0 
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Tomasz  

Skrzypczak 

Z-ca Przewodniczącego RN 
1 290 170 1 290 170 

Krystyna 

Piechocińska 

Członek RN 
0 0 

Bożena  

Jarzyna 

Członek RN 
0 0 

Joanna  

Kolanek 

Członek RN 
0 0 

 

8. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym  

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących 

zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jej jednostki zależnej 

 

W okresie objętym raportem nie toczyły się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym  

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań  

lub wierzytelności PPH WADEX S.A.  

 

9. Informacje o zawarciu przez Spółkę jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, 

jeżeli zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości  

 

W okresie objętym raportem Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi  

na warunkach innych niż rynkowe. 

 
10. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niej 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 objętym raportem Spółka nie udzieliła jakichkolwiek poręczeń kredytu lub pożyczki  

oraz nie udzielała gwarancji. 

 

11. 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 

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna zawarł ze spółką 

powiązaną S&P Logistic Sp. z o.o. Aneks do umowy najmu nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy 

Jerzmanowskiej 8 we Wrocławiu (o czym Emitent informował raportem bieżącym 2/2020). 

Przedmiotem Aneksu było zwiększenie powierzchni najmu ww. nieruchomości o 570 m
2
 oraz  

w związku z tym ustalenie nowej kwoty czynszu. Wynajmowana nieruchomość jest wykorzystywana 

przez Emitenta w prowadzeniu jego podstawowej działalności. 

 

12. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 

wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 

1. Koniunktura w sektorze produkcji budowlano - montażowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej - 

około połowy przychodów w obszarze systemów odprowadzania spalin związanych jest z rynkiem 

nowych inwestycji (zarówno związanych z infrastrukturą mieszkaniową jak i w coraz szerszym 

zakresie inwestycjami przemysłowymi). Zauważalny wzrost produkcji budowlano – montażowej, 

który dał się odczuć w 2019 roku i był kontynuowany w I kwartale 2020 r., może jednak ulec  

w najbliższym czasie istotnemu spowolnieniu. Przyczyna – sytuacja związana z pandemią,  

o scenariuszu trudnym do przewidzenia. 
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2. Kondycja finansowa oraz zdolność płatnicza odbiorców Spółki - zauważalne jest pogorszenie 

zdolności płatniczej odbiorców, w tym niezaliczanych do grona kluczowych. Niedotrzymywanie 

terminów płatności wpływa na zwiększenie poziomu należności, co powoduje wzrost 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Dotyczy to odbiorców z rynku krajowego, jak też klientów 

zagranicznych, w szczególności odbiorcy z rynku republik nadbałtyckich. Przyczyna zasadnicza – 

przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej, spowodowane pandemią. 

 

3. Ceny metali szlachetnych (nikiel, molibden, chrom) oraz stali surowej na rynkach światowych,  

mimo niepewności sytuacji są stabilne z lekką tendencją wzrostową. Chociaż sytuacja  

w I kwartale 2020 roku nie budziła niepokoju, to w dłuższej perspektywie czasowej poziom 

niepewności co do kształtowania się cen stali surowej i metali szlachetnych jest wysoki.  

Nie do końca musi sprawdzić się scenariusz spadku cen surowców związany ze spowolnieniem 

gospodarki światowej.  

 

4. Kurs wymiany EUR w stosunku do PLN wpływa na ceny zakupu stali jak też opłacalność 

eksportu. Mimo, że osłabienie złotego wpływa na poprawę opłacalności eksportu, to z punktu 

widzenia całej Spółki jest to tendencja niekorzystna, pogarszająca rentowność sprzedaży,  

ze względu na wyższą cenę zakupu stali. Zarówno pierwszy jak i drugi kwartał tego roku 

charakteryzował się dość niestabilną sytuacją w tym zakresie i zapewne sytuacja w najbliższym 

okresie znacząco się nie poprawi. 

 

5. Trudna sytuacja na rynku pracy, stały wzrost oczekiwań finansowych, tak zatrudnionych 

pracowników produkcyjnych jak też nowo pozyskanych, mogą mieć istotny wpływ na osiągane 

przez Emitenta wyniki w perspektywie najbliższego okresu. Tym bardziej, że nie widać żadnych 

symptomów stabilizacji w tym obszarze a wręcz odwrotnie - sytuacja może ulec jeszcze 

pogorszeniu. I chwilowa poprawa sytuacji na rynku pracy w okresie kwiecień – maj br. roku 

bardzo szybko się zakończyła i nic nie wskazuje, aby tendencja na stale mogła się odwrócić. 

 

 

 

 

 

 

Zarząd P.P.H. WADEX S.A.: 

 

 

     Zbigniew Piechociński    Ryszard Sebastian   Agata Pająkiewicz     

 

 

          Prezes Zarządu    Członek Zarządu     Członek Zarządu  

 

    

  

Wrocław, 29.09.2020 r.   
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego sprawozdania finansowego 

oraz sprawozdania Zarządu z działalności PPH WADEX S.A. 

 

 

Ja, niżej podpisany, oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie 

finansowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX  S.A. za pierwsze półrocze 2020 r.  

i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości  

oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową  

oraz wynik finansowy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A. Oświadczam 

ponadto, iż półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności PPH WADEX S.A. zawiera prawdziwy 

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji PPH WADEX S.A., w tym opis podstawowych ryzyk  

i zagrożeń. 

 

 

Zarząd P.P.H. WADEX S.A.: 

 

Zbigniew Piechociński           Ryszard Sebastian              Agata Pająkiewicz 

     Prezes Zarządu           Członek Zarządu                Członek Zarządu 

 

 

 

Wrocław, 29.09.2020 r. 
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