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I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

 

 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE   

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 

FINANSOWEJ                                                                                                  

stan na           

31.03.2012  

/niebadane/ 

stan na           

31.12.2011  

/zbadane/ 

stan na           

31.03.2011  

/niebadane/ 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 64 580 44 847 13 862 

      Wartości niematerialne i prawne 10 735     

      Rzeczowe aktywa trwałe 4 240 5 683 5 707 

      Należności długoterminowe 5 000     

      Długoterminowe aktywa finansowe 39 155 31 889   

      Inwestycje wyceniane metoda praw własności 5 305 7 031 8 137 

      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 145 244 18 

II. Aktywa obrotowe 27 549 43 824 49 359 

      Zapasy 7     

      Należności krótkoterminowe 6 424 8 789 4 725 

      Inwestycje krótkoterminowe 16 099 32 126 44 461 

     Inwestycje wyceniane metodą praw własności 1 250 1 568   

      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 628 1 331 20 

      Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141 10 153 

      Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży       

A k t y w a  r a z e m 92 129 88 671 63 221 

      

P a s y w a       

I. Kapitał własny 79 174 79 844 22 782 

A. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 

jednostki dominującej 66 563 69 304 18 953 

     Kapitał zakładowy 33 600 33 600 11 200 

     Kapitał zapasowy  68 783 68 783 10 544 

     Pozostałe kapitały rezerwowe 13 096 13 096 13 096 

     Kapitał z aktualizacji wyceny -39 924 -46 154   

     Zyski (straty) z lat ubiegłych i z roku bieżącego -8 992 -21 -15 887 

B. Udziały niekontrolujące 12 611 10 540 3 829 

II. Zobowiązania długoterminowe 6 091 1 426 950 

     Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 091 1 411 950 

     Zobowiązania długoterminowe 5 000     

     Pozostałe rezerwy   15   

III. Zobowiązania krótkoterminowe 6 864 7 401 39 489 

      Kredyty i pożyczki 555     

      Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych       

      Zobowiązania handlowe 101 117 162 

      Zobowiązania pozostałe 6 208 7 284 39 327 

P a s y w a  r a z e m 92 129 88 671 63 221 

      

Wartość księgowa 66 563 69 304 18 953 

Liczba akcji 336 000 000 336 000 000 102 000 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,20 21,00 0,19 

POZYCJE POZABILANSOWE   
stan na           

31.03.2012  

/niebadane/ 

stan na           

31.12.2011  

/zbadane/ 

stan na           

31.03.2011  

/niebadane/ 

1. Należności warunkowe 1 396 1 396 1 396 

2. Zobowiązania warunkowe 1 396 1 396 1 396 
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Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 2 681 116 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów 2 644 98 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 37 18 

IV. Koszty sprzedaży 431 3 

V. Koszty ogólnego zarządu 487 162 

VI. Pozostałe przychody operacyjne 31 4 

VII. Pozostałe koszty operacyjne 330 42 

VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -1 180 -185 

IX. Przychody finansowe 4 819 2 245 

X. Koszty finansowe 12 291 4 570 

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 

podporządkowanych 1 428   

XI. Zysk przed opodatkowaniem -7 224 -3 491 

XII. Podatek dochodowy -221 -622 

Udział w zyskach/stratach jednostek wycenianych 

metoda praw własności 28 -981 

(Zysk) strata akcjonariuszy 1 996   

XIII. Zysk (strata) netto -8 971 -2 869 

  Przypadający na:     

     Akcjonariuszy jednostki dominującej -8 971 -735 

     Udziały niekontrolujące 1 996 -2 134 

      

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  234 739 726 48 293 992 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,04 -0,02 

 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

ŚRÓDROCZNE  SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE   Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  -6 975 -2 869 

Inne całkowite dochody, w tym:     

Całkowity dochód za okres  -6 975 -2 869 

  Przypadający na:   

     Akcjonariuszy jednostki dominującej -8 971 -735 

     Udziały mniejszości 1 996 -2 134 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W 

KAPITALE WŁASNYM    

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Dwanaście  

miesięcy 

zakończone      

31.12.2011 r. 

zbadane                             

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

I. Kapitał  własny na początek okresu  79 844 11 764 23 498 

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 33 600 10 803 10 803 

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego   22 797 397 

                 a) zwiększenia (z tytułu)   22 797 397 

                     - emisji akcji (wydania udziałów)   22 797 397 

                b) zmniejszenia (z tytułu)       

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 33 600 33 600 11 200 

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 68 783 8 719 8 719 

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego   60 064 1 825 

                 a) zwiększenia (z tytułu)   60 064 1 825 

                    -  agio z emisji akcji   60 064 1 825 

                 b) zmniejszenie (z tytułu)       

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 68 783 68 783 10 544 

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 

okresu -46 154 0   

           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 6 230 -46 154   

                  a) zwiększenia (z tytułu) 6 230 -46 154   

                      -   wycena aktywów finansowych 6 230 -46 154   

                  b) zmniejszenia (z tytułu)       
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu -39 924 -46 154   
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 

okresu 13 096 13 096 13 096 

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 

okresu 13 096 13 096 13 096 

        7. Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 

bioeżącego na początek okresu -21 -15 059 -15 152 

            7.1. zwiększenie (z tytułu) -8 971 15 419 -735 

                   a) zysk/strata za okres -8 971 15 419 -735 

                   b) korekta  kapitału z aktualizacji wyceny       

            7.2. zmniejszenie   381   

                   a) korekta udziałów niekontrolujących,   381   

        7. Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 

bioeżącego na koniec okresu -8 992 -21 -15 887 

II. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej  

na koniec okresu 66 563 69 304 18 953 

III. Udziały niekontrolujące na początek okresu 10 540 5 963 5 963 

   zmiany udziałów niekontrolujących  2 071 4 577 -2 134 

   -  zwiekszenia 2 071 4 577 -2 134 

           objecie konsolidacją spółki zależnej 75 61   

           udział w zysku/stracie   1 996   -2 134 

           podwyższenie kapitału w spółce   5 170   

          korekta udziału w spółce   -654   

   - zmniejszenia       

III. Udziały niekontrolujące na koniec okresu 12 611 10 540 3 829 

IV. Kapitał własny razem na koniec okresu  79 174 79 844 22 782 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 
 

ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE 

SPRAWOZDANIE Z  PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH    

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2012r. 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31.03.2011r. 

niebadane                              

  Działalność operacyjna 
    

  I. Zysk (strata) netto -8 971 -2 896 

  II. Korekty razem 20 341 -158 

       Amortyzacja 50 42 

       (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 8 160 -826 

       Zmiana stanu rezerw -61 608 

        Zmiana stanu zapasów     
        Zmiana stanu należności i czynnych rozliczeń 

międzyokresowych 2 422 -981 

        Zmiana stanu zobowiązań  3 540 2 150 

     Inne korekty 6 230 -1 151 

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 370 -3 054 

 Działalność inwestycyjna     

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 17 530 1 045 

  Sprzedaż składników wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 175   

      Zbycie aktywów finansowych 16 355 1 045 

II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 29 496 607 

     Nabycie składników wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych     

    Wydatki na nabycie aktywów finansowych 25 166 607 

 Udzielone pożyczki 4 330   

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -11 966 438 

 Działalność finansowa     

I. Wpływy  0 2 220 

     Wpływy netto z emisji akcji    2220 

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej   1178 

      Spłaty kredytów i pożyczek   1077 

      Wykup dłużnych papierów wartościowych    101 

      Odsetki     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 1 042 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) -596 -1 574 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -596 -1 574 

Środki pieniężne na początek okresu 1 340 1 594 

Środki pieniężne na koniec okresu  744 20 
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II. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe 

 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 

Z SYTUACJI FINANSOWEJ                                                                                                                             

stan na                  

31.03.2012        

niebadane 

stan na                  

31.12.2011 

zbadane 

stan na                  

31.03.2011        

niebadane 

A k t y w a       

I. Aktywa trwałe 52 447 46 984 12 982 

    Wartości niematerialne i prawne       

    Rzeczowe aktywa trwałe 4153 4 193 4312 

    Długoterminowe aktywa finansowe 48288 42 738 8670 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 53   

II. Aktywa obrotowe 12 258 23 139 40 801 

    Zapasy 7     

    Należności krótkoterminowe 3313 1 786 861 

    Należności z tytułu podatku dochodowego       

    Inwestycje krótkoterminowe 8 423 21 248 39 794 

    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 385 101 2 

    Krótkoterminowe  rozliczenia 

międzyokresowe 130 4 144 

III. Aktywa długoterminowe przeznaczone 

do sprzedaży       

A k t y w a  r a z e m 64 705 70 123 53 783 

        

P a s y w a       

I. Kapitał własny 56 873 61 447 15 684 

   Kapitał zakładowy 33 600 33 600 11 200 

   Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

   Kapitał zapasowy  68 783 68 783 10 544 

   Kapitał  z aktualizacji wyceny -39 924 -46 154   

   Pozostałe kapitały rezerwowe 13 096 13 096 13 096 

   Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -18 682 -7 878 -19 156 

II. Zobowiązania długoterminowe 16 63 238 

    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 6 53 238 

    Pozostałe rezerwy 10 10   

    Długoterminowe kredyty i pożyczki       

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 816 8 613 37 861 

    Kredyty i pożyczki 549 537   

    Zobowiązania handlowe 44 13 106 

    Zobowiązania pozostałe 7 223 8 063 37 755 

    Zobowiązania z tytułu leasingu       

    Krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe       

P a s y w a  r a z e m 64 705 70 123 53 783 

        

Wartość księgowa 56 873 644 447 15 684 

Liczba akcji 336 000 000 336 000 000 112 000 000 

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 0,17 0,18 0,14 
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POZYCJE POZABILANSOWE   

stan na                  

31.03.2012        

niebadane 

stan na                  

31.12.2011 

zbadane 

stan na                  

31.03.2011        

niebadane 

1. Należności warunkowe 1 396 1 396 1 396 

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)       

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 396 1 396 1 396 

            - hipoteki na zakupionej 

nieruchomości 

1 396 1 396 1 396 

2. Zobowiązania warunkowe 1 396 1 396 1 396 

    1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z 

tytułu) 

1 396 1 396 1 396 

            - hipoteki na zakupionej 

nieruchomości 

1 396 1 396 1 396 

3. Inne (z tytułu)       

Pozycje pozabilansowe, razem 1 396 1 396 1 396 

 

JEDNOSTKOWY  RACHUNEK 

ZYSKÓW I STRAT 

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2012 

r. niebadane                              

01.012011-

31.12.2011 

zbadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2011 

r. niebadane                              

I. Przychody  ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
42 168 42 

II. Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów 
84 218 40 

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) -42 -50 2 

IV. Koszty sprzedaży       

V. Koszty ogólnego zarządu 128 547 113 

VII. Pozostałe przychody operacyjne   175 2 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 64 89 42 

IX Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej -234 -511 -151 

X. Przychody finansowe 66 17 126 2093 

XI. Koszty finansowe 10636 3 638 5 

XII. Zysk przed opodatkowaniem -10 804 12 977 1 937 

XV. Podatek dochodowy     237 

XVI. Zysk (strata) netto -10 804 12 977 1 700 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  83 769 863,00 179 169 825   

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 0,07   

 

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 

Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2012r. 

niebadane                              

01.012011-

31.12.2011 

niebadane                              

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2011r. 

niebadane                              

Zysk/strata netto za okres  -10 804 12 977 1 700 

Inne całkowite dochody, w tym:       

Całkowity dochód za okres  -10 804 12 977 1 700 
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ŚRÓDROCZNE 

JEDNOSTKOWE 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN 

W KAPITALE WŁASNYM   ` 

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2012 

r. niebadane                              

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone         

31 grudnia 2011r.    

zbadane                           

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2011 

r. niebadane                              

I. Stan kapitału  własnego na początek 

okresu (BO) 61 447 11 764 11 764 

I.a. Stan kapitału  własnego na początek 

okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 61 447 11 764 11 764 

1. Stan kapitału zakładowego na początek 

okresu 33 600 10 803 10 803 

 Zmiany stanu kapitału zakładowego   22 797 397 

   zwiększenia (z tytułu)   22 797 397 

    - emisji akcji   22 797 397 

   zmniejszenia (z tytułu)       

Stan kapitału zakładowego na koniec 

okresu 33 600 33 600 11 200 

3. Stan kapitału  zapasowego na początek 

okresu 68 783 8 719 8 719 

Zmiany stanu kapitału zapasowego   60 064 1 825 

a) zwiększenie (z tytułu)   60 064 1 825 

    -  agio z emisji akcji   60 064 1 825 

b) zmniejszenie (z tytułu)       

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 68 783 68 783 10 544 

Stan kapitałów rezerwowych z aktualizacji 

wyceny na początek okresu -46154     

 Zmiany stanu pozostałych kapitałów 

rezerwowych 6230 -46 154   

a) zwiększenie (z tytułu) 6230     

b) zmniejszenie (z tytułu)   46 154   

    - sprzedaż aktywów objętych aktualizacją   46 154   

Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z 

aktualizacji wyceny na koniec okresu -39924 -46 154   

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 

okresu 13 096 13 096 13 096 

  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych       

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 

okresu 13 096 13 096 13 096 

Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 

bieżącego  na początek okresu -7 878 -20 855 -20 856 

a) zwiększenie (z tytułu)   12 977 1 700 

    - zysk/strata za okres   12 977 1 700 

b) zmniejszenie (z tytułu) -10804     

   - pokrycie straty z kapitału zapasowego -10804     

Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na 

koniec okresu -18 682 -7 878 -19 156 

Stan kapitału własnego na koniec okresu 

(BZ ) 56 873 61 447 15 684 
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ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY 

RACHUNEK PRZEPŁYWU 

ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH  

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2012r. 

niebadane                              

Dwanaście 

miesięcy 

zakończone         

31 grudnia 2011r.    

zbadane                           

Trzy miesiące 

zakończone      

31 marca 2011r. 

niebadane                              

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA   
  

  

I. Zysk (strata) netto -10804 12 977 1700 

II. Korekty razem 14 031 1 925 -5 450 

      Amortyzacja  40 159 40 

     (Zysk) strata z tytułu działalności 

inwestycyjnej 10 268 -2 634 -826 

      Zmiana stanu pozostałych rezerw -47 53   

      Zmiana stanu należności i czynnych 

rozliczeń międzyokresowych -1 606 -1 717 -746 

      Zmiana stanu zobowiązań  -854 6 064 -2 767 

      Inne korekty 6 230   -1 151 

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 3 227 14 902 -3 750 

 Działalność inwestycyjna       

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 14880 26 207 1045 

   Zbycie aktywów finansowych 14880 26 207 1045 

    Inne wpływy       

II. Wydatki z tytułu działalności 

inwestycyjnej 17 823 123 386 607 

Wydatki na nabycie  pozostałych aktywów 

finansowych 13 493 123 386 607 

     udzielone pożyczki 4330     

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej -2 943 -97 179 438 

 Działalność finansowa       

I. Wpływy  0 82 860 3 276 

   Wpływy netto z emisji akcji i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału   82 860 2220 

   Kredyty i pożyczki     1056 

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej   520   

   Nabycie akcji własnych       

   Spłaty kredytów i pożyczek   520   

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 0 82 340 3 276 

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-

III) 284 63 -36 

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych 284 63 -36 

Środki pieniężne na początek okresu 101 38 38 

Środki pieniężne na koniec okresu  385 101 2 
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III. Opis przyjętych zasad rachunkowości 

Wstęp 

 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 

Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259 z póżn. zm.) Zarząd Spółki podaje do wiadomości publicznej skonsolidowany raport 

kwartalny Grupy Kapitałowej FON S.A. za I kwartał 2012 roku. Skonsolidowany raport 

kwartalny zawiera w szczególności następujące pozycje: 

 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON S.A. w tym: 

skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, zestawienie 

całkowitych dochodów, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz 

rachunek przepływów pieniężnych na dzień 31 marca 2012 roku, 

  informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 

państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. 

zm.).  

Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON S.A. za I kwartał 2012 roku 

zakończony 31 marca 2012 roku oraz porównywalne sprawozdanie za I kwartał 2011 roku 

zakończony 31 marca 2011 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 

maja 2012 roku. 

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. Sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę w dającej 

się przewidzieć przyszłości. 
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Stosowane zasady rachunkowości 

W przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych 

zasad rachunkowości, co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 

31 grudnia 2011 r.  

Oświadczenie o zgodności 

Według oświadczenia Zarządu Spółki, niniejsze skonsolidowane kwartalne sprawozdanie 

finansowe Grupy Kapitałowej FON S.A. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF 

przyjętymi przez UE. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA zostało sporządzone 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) 

przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami 

wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 

(„KIMSF).  

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FON SA zostało przygotowane 

zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 

2010 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 

papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 

przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, 

poz. 259). 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF  

 

Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę 

Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE 

wchodzą w życie w roku 2011:  

 

 Zmiany do MSR 24 „Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” – 

Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z 

państwem oraz doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych, zatwierdzone w 

UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

począwszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – Klasyfikacja emisji 

praw poboru, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujące w 

odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub po 

tej dacie),  

 Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - ograniczone 

zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji 

porównawczych zgodnie z MSSF 7, zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 
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roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 

lipca 2010 roku lub po tej dacie),  

 Zmiany do KIMSF 14 „MSR 19 – Limit wyceny aktywów z tytułu określonych 

świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności” - 

przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w 

dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie),  

 Interpretacja KIMSF 19 „Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy 

instrumentów kapitałowych” zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 

2010 roku lub po tej dacie),  

Według szacunków Spółki, powyższe zmiany standardów i interpretacje nie mają istotnego 

wpływu na sprawozdanie finansowe Grupy.  

IV. Informacje ogólne i organizacja grupy kapitałowej 

Opis jednostki dominującej 

 

FON S.A. z siedzibą w Płocku, - podmiot dominujący - ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, 

zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki na dzień 31.03.2012 r. jest wynajem hal 

produkcyjnych. Jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej FON, sprawuje nadzór 

właścicielski nad firmami zależnymi, a także prowadzi operacje finansowe w ramach grupy. 

Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka jest 

klasyfikowana w sektorze: Usługi inne. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta aktualnie wynosi 33.600.000,00 zł i dzieli się na 336.000.000 

akcji zwykłych na okaziciela dających łącznie 336.000.000 głosów w tym: 

 

a/ 1.539.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 

b/ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

c/ 1.509.322 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

d/ 9.295.283 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 

e/ 15.017.202 akcji zwykłych na okaziciela serii E, 

f/ 2.880.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, 

g/ 3.270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. 

h/ 72.021.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I. 

i/ 3.968.193 akcji zwykłych na okaziciela serii J. 

j/         224.000.000             akcji          zwykłych               na           okaziciela               serii           K. 
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Skład Grupy Kapitałowej FON S.A. na dzień 31.03.2012 r.: 

 

Prezentowane w raporcie skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej FON obejmuje: 

 

 FON ECOLOGY  S.A. – spółka zależna  (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS 0000336818) - udział w kapitale i głosach 52,51 %  - 

konsolidowana metodą pełną. 

Spółka FON Ecology S.A. skupia swoją działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł 

odnawialnych takich jak wiatr, woda, biomasa, przy współpracy z partnerami z rynku. 

 

 OMENIX Sp. z o.o. – spółka zależna od  FON ECOLOGY S.A. , w której posiada 100% 

udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000364231) 

- konsolidowana metoda pełną. Omenix Sp.zo.o. jest spółką działającą na zasadzie venture 

capital, zajmującą się inwestycjami na rynku kapitałowym. 

 

 Trans RMF – Plus Sp. z o.o. - spółka zależna od  FON ECOLOGY S.A. , w której posiada 

100% udziałów (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 

0000405532) - konsolidowana metoda pełną. 

 

 Urlopy.pl S.A. – spółka współzależna  (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS 0000290193) - udział w kapitale i głosach 33,56%.  

Konsolidowana metodą praw własności. 

Urlopy.pl są profesjonalnym biurem podróży, które od grudnia 2007 z powodzeniem 

prowadzi sprzedaż usług turystycznych w zakresie wyjazdów wakacyjnych, wczasów, 

miejsc hotelowych oraz biletów lotniczych. Pracownicy firmy zajmują się doradztwem, 

konsultacją i pośrednictwem w sprzedaży zintegrowanych pakietów turystycznych. Spółka 

współpracuje z największymi touroperatorami działającymi na terenie Polski, tworząc 

ogromną bazę ofert wyjazdowych dostępnych każdego dnia. Wysoko postawiona 

poprzeczka jakościowa pozwala zapewnić Klientom gwarancję bezpiecznego i 

sprawdzonego wypoczynku. Przedstawione w bazie propozycje obejmują wyjazdy 

indywidualne oraz grupowe Oprócz pobytów rekreacyjnych oferta obejmuje również 

wycieczki objazdowe jak i wyjazdy dla dzieci i młodzieży.  

 

 Elkop Energy S.A. – spółka stowarzyszona  - (Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział 

Gospodarczy KRS nr KRS  000380413) - udział w kapitale i głosach 18,77% . Konsolidowana 

metodą praw własności. 

Spółka ELKOP ENERGY S.A. to podmiot, który działa w sektorze  energii odnawialnej 

pozyskiwanej ze źródeł naturalnych min.: energii wiatru, energii wody, biomasy.  Polityka 

rozwoju spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzującego się dużym 

potencjałem rozwojowym oraz prowadzeniem działalności w branży energii 

odnawialnych.  
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 Hibertus Sp.z o.o. – spółka zależna od Elkop Energy S.A., w której posiada 100% udziałów 

(Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000381756) – 

konsolidowana metodą praw własności. 

 

 Stark Development S.A. – spółka stowarzyszona (Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII 

Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000285403) udział w kapitale i głosach 22,05%. 

Konsolidowana metodą praw własności. 

Stark Development zajmuje się realizacją projektów deweloperskich w sektorze 

luksusowych apartamentów w najpiękniejszych miejscowościach wypoczynkowych Polski 

południowej. Stark Development kwestię ekologii łączy z działalnością deweloperską, czyli 

realizacją inwestycji związanych z sektorem energii odnawialnej, w szczególności 

elektrowni wiatrowych i wodnych. 

Informacje o sprawach spornych  

W I kwartale 2012 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 

lub organem administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań ani 

wierzytelności Emitenta lub spółek zależnych, których jednorazowa lub łączna wartość 

stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej FON S.A. 

Na dzień 31 marca 2012 roku FON S.A. jest stroną postępowania w sprawach, o których 

Emitent informował we wcześniejszych sprawozdaniach. W okresie podlegającym 

sprawozdaniu kwartalnemu nie zapadły żadne orzeczenia. 

Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej                                                                                                  

  I kwartał  
2012 r. w tys. zł 

 

 Zarząd  8  
 Rada Nadzorcza  3                       
 
Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji i 

poręczeń.  

 

Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 

 

W I kwartale 2012 r. dokonano następujących zmian rezerw i odpisów aktualizujących: 

 

Rezerwa na podatek dochodowy: 

  - stan na 01.01.2012         53 tys. zł 

  - rozwiązane rezerwy       49 tys. zł 

  - stan na 31.03.2012          6  tys. zł 
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 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

  - stan na 01.01.2012        53 tys. zł 

  - rozwiązane aktywa        49 tys. zł 

  - stan na 30.09.2012          6 tys. zł 

 

Odpis aktualizujący należności: 

- stan na 01.01.2012        353 tys. zł   

- zwiększenia                       59 tys. zł 

- stan na 31.03.2011        412 tys. zł 

Planowane nakłady inwestycyjne  

Nie planuje się nakładów inwestycyjnych.  

V. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń, ich dotyczących. 

 

Nabycie istotnych aktywów oraz zawarcie istotnej umowy. 
 
Spółka FON Ecology S.A., w dniu 29.12.2011 r. zawarła ze spółką TRANS RMF Sp z o.o. z 
siedzibą w Siedliskach dwie istotne dla spółki umowy, które składają się łącznie na 
porozumienie o istotnym znaczeniu strategicznym dla Emitenta. Wartość umowy nabycia 
udziałów to 10.300.000 zł. (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych 00/100). Na 
mocy umów z dnia 29.12.2011 r. Emitent nabył 100% udziałów w spółce Trans RMF-Plus Sp. 
z o.o. w Siedliskach, w której majątku znajduje się 13.957.500 akcji imiennych spółki Zakłady 
Mięsne Herman S.A. ( obecnie Investment Friends Capital ), która to ilość stanowi 92,95 % 
udziału w kapitale zakładowym spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. i pośrednio uprawnia do 
oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. Spółka Zakłady Mięsne Herman 
S.A. w Hermanowej jest spółką publiczną, której akcje notowane są na rynku regulowanym 
GPW S.A. w Warszawie. 

Rejestracja zmian kapitału zakładowego Emitenta w KRS. 

Zarząd FON ECOLOGY S.A., na podstawie odpisu aktualnego Emitenta z Krajowego Rejestru 
Sądowego powziął informację o dokonanej w dniu 04.01.2012 r. przez Sąd Rejonowy dla 
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego rejestracji zmiany danych Emitenta ujawnionych w rejestrze. Sąd dokonał 
rejestracji wnioskowanych przez Emitenta danych w zakresie wynikającym z uchwał 
powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 04.11.2011 r. tj. w zakresie 
obniżenia wartości kapitału zakładowego Emitenta z jednoczesnym jego podwyższeniem. 
 
Z dniem 04.01.2012r. Sąd zarejestrował obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji serii 
A tj. 1.000.000 ( jeden milion ) akcji zwykłych na okaziciela z dotychczasowej wartości 2,90 zł 
(dwa złote 90/100) każda akcja do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.  
Ponadto Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta poprzez rejestrację 
108.000.000 ( sto osiem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii B o 
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wartości nominalnej 0,10 zł ( dziesięć groszy ). Wobec dokonanej rejestracji kapitał 
zakładowy Emitenta aktualnie wynosi 10.900.000,00 ( dziesięć milionów dziewięćset tysięcy 
złotych ) i dzieli się na 109.000.000 ( sto dziewięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Pośrednie nabycie akcji. 
 
W dniu 16.01.2012 r. do Fon Ecology SA wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w 
Płocku w o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. 
 
Pośrednie nabycie akcji Emitenta nastąpiło wobec rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego Emitenta, o którym DAMF Invest S.A powzięła informację w dniu 10.01.2012 r. 
z treści opublikowanego przez Emitenta raportu bieżącego nr 02/2012 oraz wobec informacji 
uzyskanej od podmiotów zależnych od DAMF Invest S.A. tj. spółek Fon S.A., Atlantis S.A.,  
Urlopy.pl S.A., Elkop Energy S.A. oraz Stark Development S.A. o nabyciu akcji Emitenta w 
ramach przysługującego tym podmiotom prawa poboru akcji nowej emisji.  
 
DAMF Invest S.A. poinformowała, że pośrednio nabyła łącznie 90.441.950 akcji Emitenta, 
która to ilość stanowi 82,97 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawnia do oddania 90.441.950 głosów stanowiących 82,97 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
DAMF Invest S.A. poinformowała, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa 
powyżej DAMF Invest S.A. posiadała pośrednio przez swoje podmioty zależne Atlantis S.A.,  
FON S.A. oraz Elkop Energy S.A. łącznie 659.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 
65,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia pośrednio do oddania 659.544 
głosów, stanowiących 65,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
 
DAMF Invest S.A. wyjaśniła, że przed pośrednim nabyciem akcji, o których mowa powyżej, 
nie była podmiotem pośrednio dominującym wobec Stark Development S.A., a wobec, 
którego pośrednio stała się podmiotem dominującym na skutek zmian osobowych w składzie 
Zarządu tej spółki (art. 4 ust. 14 lit. c ustawy o ofercie).  
 
DAMF Invest S.A. poinformowała, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne 
posiada łącznie 91.071.494 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 83,55% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 91.071.494 głosów, 
stanowiących 83,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
w tym: 
 
- 57.231.641 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec FON S.A., która to ilość stanowi 
52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 57.231.641 głosów, 
stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
- 5.261.996 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec ATLANTIS S.A., która to ilość 
stanowi 4,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 5.261.996 
głosów, stanowiących 4,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
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- 9.396.563 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Elkop Energy S.A., 
która to ilość stanowi 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
9.396.563 głosów, stanowiących 8,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, 
- 11.664.000 akcji Spółki jako podmiot pośrednio dominujący wobec Urlopy.pl S.A., która to 
ilość stanowi 10,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
11.664.000 głosów, stanowiących 10,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, 
- 7.517.294 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Stark Development 
S.A, która to ilość stanowi 6,90 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 
oddania 7.517.294 głosów, stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta.  
 
DAMF Invest S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 
bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w 
spółce Fon Ecology S.A. w Płocku.  
 
Ponadto DAMF Invest S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne poza Atlantis 
S.A., FON S.A., Elkop Energy S.A., Urlopy.pl S.A. oraz Stark Development S.A. nie posiadają 
akcji Emitenta oraz, że DAMF Invest S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, 
których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Nabycie akcji. 
 
W dniu 16.01.2012r. do FON Ecology SA wpłynęło zawiadomienie spółki ELKOP ENERGY S.A. 
w Płocku o nabyciu akcji Emitenta. 
 
ELKOP ENERGY S.A. poinformowała, że w dniu 10.01.2012r. na podstawie raportu bieżącego 
Emitenta nr 2/2012 z dnia 10.01.2012r., powzięła wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd 
rejestrowy nowej emisji akcji serii B Emitenta, w ramach, której to emisji zawiadamiająca 
objęła 9.310.356 akcji na podstawie przysługującego jej prawa poboru. 
 
Wobec powyższego ELKOP ENERGY S.A. poinformowała, że nabyła 9.310.356 akcji Emitenta, 
która to ilość stanowi 8,54 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawnia do oddania 9.310.356 głosów, stanowiących 8,54 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
ELKOP ENERGY S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji Emitenta, o których mowa 
powyżej zawiadamiająca posiadała 86.207 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 8,62 % 
udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 86.207 
głosów, stanowiących 8,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta. 
 
ELKOP ENERGY S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 9.396.563 akcji Emitenta , 
która to ilość stanowi 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
9.396.563 głosów, stanowiących 8,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
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ELKOP ENERGY S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 
bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w 
spółce Emitenta. 
 
Ponadto ELKOP ENERGY S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają 
akcji Emitenta oraz, że ELKOP ENERGY S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, 
których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Pośrednie nabycie akcji. 
 
W dniu 16.01.2012 r. do Fon Ecology SA wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, 
będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście 
uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu 
DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w 
zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim nabyciu 
akcji Emitenta. 
 
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie nabycie akcji Emitenta, o których mowa 
powyżej nastąpiło wobec rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym 
powziął wiadomość w dniu 10.01.2012 r. z treści opublikowanego przez Emitenta w dniu 
10.01.2012r. raportu bieżącego nr 02/2012 oraz wobec informacji uzyskanej od podmiotów 
zależnych od DAMF Invest S.A. tj. spółek Fon S.A., Atlantis S.A., Urlopy.pl S.A., Elkop Energy 
S.A. oraz Stark Development S.A. o nabyciu akcji Emitenta w ramach przysługującego tym 
podmiotom prawa poboru akcji nowej emisji.  
 
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednio nabył łącznie 90.441.950 akcji Emitenta, 
która to ilość stanowi 82,97 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawnia do oddania 90.441.950 głosów stanowiących 82,97 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów a Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa 
powyżej posiadał pośrednio przez podmioty zależne od DAMF Invest S.A. tj. Atlantis S.A., 
FON S.A. oraz Elkop Energy S.A. łącznie 659.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 
łącznie 65,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 
659.544 głosów, stanowiących 65,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pan Mariusz Patrowicz wyjaśnił, że przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, nie był 
podmiotem pośrednio dominującym wobec Stark Development S.A., a wobec, którego 
pośrednio stał się podmiotem dominującym na skutek zmian osobowych w składzie Zarządu 
tej spółki (art. 4 ust. 14 lit. c ustawy o ofercie).  
 
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne 
posiada łącznie 91.071.494 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 83,55% udziału w 
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kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 91.071.494 głosów, 
stanowiących 83,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
w tym: 
 
- 57.231.641 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec FON S.A., która to ilość stanowi 
52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 57.231.641 głosów, 
stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
- 5.261.996 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec ATLANTIS S.A., która to ilość 
stanowi 4,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 5.261.996 
głosów, stanowiących 4,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, 
- 9.396.563 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Elkop Energy S.A., 
która to ilość stanowi 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
9.396.563 głosów, stanowiących 8,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, 
- 11.664.000 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Urlopy.pl S.A., która 
to ilość stanowi 10,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
11.664.000 głosów, stanowiących 10,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, oraz 
- 7.517.294 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Stark Development 
S.A, która to ilość stanowi 6,90 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 
oddania 7.517.294 głosów, stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 
bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w 
spółce Fon Ecology S.A. Płocku.  
 
Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty pośrednio od niego zależne 
poza Atlantis S.A., FON S.A., Elkop Energy S.A. , Urlopy.pl S.A. oraz Stark Development S.A. 
nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Pan Mariusz Patrowicz nie zawierał żadnych 
porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu. 
 
Nabycie akcji. 
 
W dniu 16.01.2012r. do Fon Ecology SA wpłynęło zawiadomienie spółki Urlopy.pl S.A. w 
Płocku o nabyciu akcji Emitenta. 
 
Urlopy.pl S.A. poinformowała, że w dniu 10.01.2012 r. na podstawie raportu bieżącego 
Emitenta nr 2/2012 z dnia 10.01.2012r., powzięła wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd 
rejestrowy nowej emisji akcji serii B Emitenta, w ramach, której to emisji Urlopy.pl S.A. 
objęła 11.664.000 akcji na podstawie przysługującego jej prawa poboru. 
 
Wobec powyższego Urlopy.pl S.A. poinformowała, że nabyła 11.664.000 akcji Emitenta, 
która to ilość stanowi 10,70 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i 
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uprawnia do oddania 11.664.000 głosów, stanowiących 10,70 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Urlopy.pl S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji Emitenta i podwyższeniem jej 
kapitału zakładowego Urlopy.pl S.A. nie posiadała akcji Emitenta. Urlopy.pl S.A. wyjaśniła, że 
akcje, o których mowa powyżej są akcjami objętymi w ramach przysługującego Urlopy.pl S.A. 
prawa poboru z akcji, które zostały przez Urlopy.pl S.A. zbyte po wykonaniu przez nią prawa 
poboru. 
 
Urlopy.pl S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 11.664.000 akcji Emitenta, która 
to ilość stanowi 10,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
11.664.000 głosów, stanowiących 10,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Urlopy.pl S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 
bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w 
spółce Emitenta. 
 
Ponadto Urlopy.pl S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 
Emitenta oraz, że Urlopy.pl S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Opublikowano raportem nr 7/2012. 

Pośrednie nabycie akcji. 
 
W dniu 16.01.2012r. do Fon Ecology SA wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, 
będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku jako osobiście 
uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Zarządu 
DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w 
zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.)  o pośrednim 
nabyciu akcji Emitenta. 
 
Pan Damian Patrowicz poinformował, że pośrednie nabycie akcji Emitenta, o których mowa 
powyżej nastąpiło wobec rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, o którym 
powziął wiadomość w dniu 10.01.2012r. z treści opublikowanego przez Emitenta w dniu 
10.01.2012r. raportu bieżącego nr 02/2012 oraz wobec informacji uzyskanej od podmiotów 
zależnych od DAMF Invest S.A. tj. spółek Fon S.A., Atlantis S.A., Urlopy.pl S.A., Elkop Energy 
S.A. oraz Stark Development S.A. o nabyciu akcji Emitenta w ramach przysługującego tym 
podmiotom prawa poboru akcji nowej emisji.  
 
Pan Damian Patrowicz poinformował, że pośrednio nabył łącznie 90.441.950 akcji Emitenta, 
która to ilość stanowi 82,97 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i 
uprawnia do oddania 90.441.950 głosów stanowiących 82,97 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów a Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Pan Damian Patrowicz poinformował, że przed pośrednim nabyciem akcji o których mowa 
powyżej posiadał pośrednio przez podmioty zależne od DAMF Invest S.A. tj. Atlantis S.A.,  
FON S.A. oraz Elkop Energy S.A. łącznie 659.544 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 
łącznie 65,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 
659.544 głosów, stanowiących 65,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pan Damian Patrowicz wyjaśnił, że przed nabyciem akcji, o których mowa powyżej, nie był 
podmiotem pośrednio dominującym wobec Stark Development S.A., a wobec, którego 
pośrednio stał się podmiotem dominującym na skutek zmian osobowych w składzie Zarządu 
tej spółki (art. 4 ust. 14 lit. c ustawy o ofercie).  
Pan Damian Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez swoje podmioty zależne 
posiada łącznie 91.071.494 akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 83,55% udziału w 
kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała pośrednio do oddania 91.071.494 głosów, 
stanowiących 83,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 
w tym: 
 
- 57.231.641 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec FON S.A., która to ilość stanowi 
52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 57.231.641 głosów, 
stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
- 5.261.996 akcji Emitenta jako podmiot dominujący wobec ATLANTIS S.A., która to ilość 
stanowi 4,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 5.261.996 
głosów, stanowiących 4,83 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, 
- 9.396.563 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Elkop Energy S.A., 
która to ilość stanowi 8,62 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
9.396.563 głosów, stanowiących 8,62 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, 
- 11.664.000 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Urlopy.pl S.A., która 
to ilość stanowi 10,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
11.664.000 głosów, stanowiących 10,70 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta, oraz 
- 7.517.294 akcji Emitenta jako podmiot pośrednio dominujący wobec Stark Development 
S.A, która to ilość stanowi 6,90 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 
oddania 7.517.294 głosów, stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 
 
Pan Damian Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 
bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w 
spółce Fon Ecology S.A. Płocku.  
 
Ponadto Pan Damian Patrowicz poinformował, że inne podmioty pośrednio od niego zależne 
poza Atlantis S.A., FON S.A., Elkop Energy S.A., Urlopy.pl S.A. oraz Stark Development S.A. nie 
posiadają akcji Emitenta oraz, że Pan Damian Patrowicz nie zawierał żadnych porozumień ani 
umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa 
głosu. 
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Nabycie akcji. 
 
W dniu 16.01.2012r. do Fon Ecology SA wpłynęło zawiadomienie spółki FON S.A. w Płocku o 
nabyciu akcji Emitenta. 

FON S.A. poinformowała, że w dniu 10.01.2012r. na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 
2/2012 z dnia 10.01.2012 r., powzięła wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd rejestrowy 
nowej emisji akcji serii B Emitenta, w ramach, której to emisji zawiadamiająca objęła 
56.706.580 akcji na podstawie przysługującego jej prawa poboru. 

Wobec powyższego FON S.A. poinformowała, że nabyła 56.706.580 akcji Emitenta, która to 
ilość stanowi 52,02 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 
oddania 56.706.580 głosów, stanowiących 52,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

FON S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji Emitenta i podwyższeniem jej kapitału 
zakładowego FON SA posiadała 525.061 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 52,51 % 
udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 525.061 głosów 
stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
FON S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 57.231.641 akcji Emitenta, która to 
ilość stanowi 52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 
57.231.641 głosów, stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta. 

FON S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 
oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 
 
Ponadto FON S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 
Emitenta oraz, że FON S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 
przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Nabycie akcji. 

W dniu 16.01.2012 r. do Fon Ecology SA wpłynęło zawiadomienie spółki STARK 
DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie o nabyciu akcji Emitenta. 
 
STARK DEVELOPMENT S.A. poinformowała, że w dniu 10.01.2012r. na podstawie raportu 
bieżącego Emitenta nr 2/2012 z dnia 10.01.2012 r., powzięła wiadomość o zarejestrowaniu 
przez Sąd rejestrowy nowej emisji akcji serii B Emitenta, w ramach, której to emisji STARK 
DDEVELOPMENT S.A. objęła 7.448.328 akcji na podstawie przysługującego jej prawa poboru. 
 
Wobec powyższego STARK DEVELOPMENT S.A. poinformowała, że nabyła 7.448.328 akcji 
Emitenta, która to ilość stanowi 6,83 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym 
Emitenta i uprawnia do oddania 7.448.328 głosów, stanowiących 6,83 % udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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STARK DEVELOPMENT S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji Emitenta, o których 
mowa powyżej zawiadamiająca posiadała 68.966 akcji Emitenta która to ilość stanowiła 6,90 
% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 68.966 głosów, 
stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
STARK DEVELOPMENT S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 7.517.294 akcji 
Emitenta, która to ilość stanowi 6,90 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia 
do oddania 7.517.294 głosów, stanowiących 6,90 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
 
STARK DEVELOPMENT S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza 
bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w 
Spółce Emitenta. 
 
Ponadto STARK DEVELOPMENT S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie 
posiadają akcji Emitenta oraz, że STARK DEVELOPMENT S.A. nie zawierała żadnych 
porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu. 
 

Nabycie akcji Spółki 

W dniu 16.01.2012 r. do Zarządu spółki STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Chorzowie  

spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Fon S.A. z siedzibą w Płocku o nabyciu akcji Emitenta. 

 

Fon S.A. poinformowała, że nabycie akcji spółki nastąpiło na skutek zawarcia z Emitentem 

umowy objęcia akcji nowej emisji akcji serii D z dnia 01.12.2011r., o rejestracji, której 

Emitent informował raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 05.01.2012r.  

 

Wobec powyższego Fon S.A. nabyła 25.000.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 9,09 % 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 25.000.000 głosów, 

stanowiących 9,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Fon S.A. poinformowała, że przez zdarzeniem, o którym mowa powyżej posiadała 35.625.000 

akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 15,83 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 

uprawniała do oddania 35.625.000 głosów stanowiących 15,83 % udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Fon S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 60.625.000 akcji Emitenta , która to 

ilość stanowi 22,05 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 

60.625.000 głosów, stanowiących 22,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

 

Fon S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 

oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 
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Ponadto Fon S.A. poinformowała, że żadne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 

Emitenta oraz, że nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było 

by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.  

Nabycie akcji. 

 

W dniu 16.01.2012 r. do FON Ecology SA wpłynęło zawiadomienie spółki FON S.A. w Płocku o 

nabyciu akcji Emitenta. 

FON S.A. poinformowała, że w dniu 10.01.2012 r. na podstawie raportu bieżącego Spółki nr 

2/2012 z dnia 10.01.2012 r., powzięła wiadomość o zarejestrowaniu przez Sąd rejestrowy 

nowej emisji akcji serii B Emitenta, w ramach, której to emisji zawiadamiająca objęła 

56.706.580 akcji na podstawie przysługującego jej prawa poboru. 

Wobec powyższego FON S.A. poinformowała, że nabyła 56.706.580 akcji Emitenta, która to 

ilość stanowi 52,02 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 

oddania 56.706.580 głosów, stanowiących 52,02 % udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

FON S.A. poinformowała, że przed nabyciem akcji Emitenta i podwyższeniem jej kapitału 

zakładowego FON SA posiadała 525.061 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 52,51 % 

udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania 525.061 głosów 

stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

 

FON S.A. poinformowała, że aktualnie posiada łącznie 57.231.641 akcji Emitenta, która to 

ilość stanowi 52,51 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 

57.231.641 głosów, stanowiących 52,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta. 

FON S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego 

oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. 

 

Ponadto FON S.A. poinformowała, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji 

Emitenta oraz, że FON S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których 

przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Ecology SA z 19.12.2011r. 

kontynuowane po przerwie w dniu 02.01.2012r. i zakończone 18.01.2012 r. 

Podczas NWZA Emitenta, które to odbyło się po w dniu 19.12 i 02.01. 2011 r. oraz 18 

stycznia 2012 roku podjęto uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej FON 

Ecology SA oraz zagłosowano przeciw uchwale w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.  
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Wezwanie na akcje spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. ( obecnie Investment Friends Capital 

SA ) przez spółkę zależną od Emitenta tj. TransRMF-Plus Sp.zo.o. 

 

Dnia 20.01.2012 r. spółka zależna TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której Fon 

Ecology posiada 100% udziałów ogłosiła za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 

z siedzibą w Poznaniu, wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki 

Zakłady Mięsne Herman S.A. w Hermanowej w wykonaniu obowiązku określonego w art. 74 

ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 

Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.). W wyniku wezwania na sprzedaż akcji Zakładów Mięsnych 

HERMAN SA ogłoszonego w dniu 20 stycznia 2012 r., w terminie przyjmowania zapisów na 

sprzedaż akcji (9 lutego - 9 marca 2012) nie przyjęto żadnego zapisu. Wzywający TransRMF-

Plus Sp. z o.o. nie nabędzie akcji ZM Herman SA w wezwaniu. 

 

Uchwała KDPW w sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego wraz z jednoczesnym 

podwyższeniem w FON Ecology SA.  

W dniu 23.01.2012r. Zarząd KDPW S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 

47/2012 w sprawie obniżenia wartości nominalnej 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii A z dotychczasowej wartości 2,90 zł do wartości 0,10 zł. Obniżenie wartości nominalnej 

akcji serii A było skutkiem podjęcia przez NWZ Emitenta z dnia 04.11.2012 r. uchwały nr 4 w 

sprawie obniżenia wysokości kapitału zakładowego wraz z jego jednoczesnym 

podwyższeniem. 

 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta. 

Dnia 10 lutego 2012 r. do Spółki FON Ecology SA wpłynęła rezygnacja Członka Rady 

Nadzorczej Pani Danuty Rączkowskiej, skuteczna z dniem jej wpłynięcia. 

 

Wprowadzenie akcji serii B FON Ecology SA do obrotu oraz wznowienia obrotu akcjami. 

W dniu 13.02.2012 r. wydana została przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie uchwała nr 129/2012 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect 108.000.000 zwykłych akcji serii B Emitenta o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda w dniu 20.02.2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 

Warszawie podjął dwie uchwały dotyczące akcji Emitenta. Uchwałą nr 158/2012 Zarząd 

Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, postanowił wyznaczyć dzień 24.02.2012r. 

jako pierwszy dzień notowania na rynku NewConnect 108.000.000 akcji serii B Emitenta. 

Akcje serii B notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań 

jednolitych. Natomiast, na mocy uchwały nr 159/2012 Zarząd GPW S.A. w Warszawie, uchylił 

ze skutkiem na dzień 24.02.2012 r. uchwałę nr 1513/2011 z dnia 14.12.2011 r. w sprawie 

zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Wobec powyższego od dnia 24.02.2012 r. na rynku 
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NewConnect wznowiony został obrót akcjami serii A Emitenta oraz rozpoczęły się notowania 

akcji serii B. 

Zmiana zakresu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.  

W dniu 20.02.2012r. Zarząd Fon Ecology SA otrzymał decyzję Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 13.02.2012r. nr WEE/1546A/18933/W/OWA/2012/JW. Na mocy 

przedmiotowej decyzji Prezes URE w związku z nadchodzącym terminem rozwiązania 

łączącej Emitenta z Wydzierżawiającym umowy dzierżawy elektrowni wodnej w Bąkowskim 

Młynie, na wniosek Emitenta, dokonał zmiany przysługującej Spółce koncesji 

nrWEE/1546/18933/W/3/2010/MP z dnia 29.06.2010 r. Dotychczas koncesja obejmowała 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji energii elektrycznej w dwóch 

elektrowniach tj. w elektrowni wodnej w Bąkowskim Młynie oraz elektrowni wodnej w 

Kwidzynie. 

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży MEW Kwidzyn. 

W dniu 01.03.2012r. Zarząd FON ECOLOGY S.A. z siedzibą w Płocku zawarł ze spółką 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe VOLTAJMM Sp. z o.o. z siedzibą w Stoki 

Duże przedwstępną umowę sprzedaży elektrowni wodnej. Przedmiotem umowy jest 

przyrzeczenie sprzedaży przez Emitenta na rzecz kontrahenta kompleksu urządzeń i 

budynków stanowiących elektrownię wodną w Kwidzynie za łączna cenę 1.175.000 zł. 

Umowa przenosząca własność elektrowni powinna zostać zawarta do dnia 30.03.2012r. 

Emitent informuje, że umowa nie zawiera żadnych warunków ani postanowień, które 

odbiegałyby od standardowych warunków tego rodzaju umów. Zarząd FON Ecology SA 

informuje, iż zawarta umowa jest następstwem realizacji strategii dotyczącej inwestycji w 

duże projekty energetyczne. 

Zmiany w składzie Zarządu FON SA i spółek zależnych 

 

Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 01.03.2012 r. ze skutkiem na dzień 2.03.2012 r. z pełnionej 

funkcji Prezesa Zarządu FON SA odwołana została Pani Sylwia Szwed. Do tymczasowego 

pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki na podstawie art. 383 §1 kodeksu spółek handlowych 

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła oddelegować na okres od dnia 02.03.2012 r. do dnia 

02.04.2012 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Omenix Sp. z o.o. w Warszawie podjęło uchwałę 

w przedmiocie odwołania obecnego Prezesa Omenix Sp. z o.o. Pani Sylwii Szwed z pełnionej 

funkcji Prezesa Zarządu oraz dokonało powołania Pana Wojciecha Hetkowskiego do 

pełnienia tej funkcji. 

Ponadto Emitent informuje, że Rada Nadzorcza spółki TransRMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 

Płocku podjęła uchwałę o odwołaniu obecnego Prezesa TransRMF-Plus Sp. z o.o. Pani Sylwii 

Szwed z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu oraz dokonało powołania Pana Wojciecha 

Hetkowskiego do pełnienia tej funkcji. 



 

FON SA ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock, KRS 28913, NIP 548-007-58-44, REGON 070009914 Strona 29 
 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 

31 marca 2012 roku. Sporządzone zgodnie z MSSF 
I Q 2012 

W dniu 07.03.2012 r. Rada Nadzorcza FON Ecology SA podjęła uchwałę w przedmiocie 

odwołania Pani Sylwii Szwed z pełnionej przez nią funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie 

uchwałę o oddelegowaniu w trybie art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego do pełnienia funkcji w 

Zarządzie Spółki. 

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Ecology SA z dnia 7.03.2012r. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Ecology SA podjęło w dniu 7 marca 

2012 r. uchwałę w sprawie wyboru Pani Marianny Patrowicz na Członka Rady Nadzorczej 

FON Ecology SA. 

 

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Refus Sp.z o.o. 

 

Dnia 13 marca 2012 r. Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy zarejestrował 

podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Refus Sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie z kwoty 

11.000zł do kwoty 777.600zł poprzez utworzenie 15.332 nowych udziałów o wartości 

nominalnej 50 zł każdy. Spółka FON SA objęła 5.332 nowe udziały w podwyższonym kapitale 

zakładowym Spółki Refus Sp.z o.o., o wartości po 50 zł każdy z nich, to jest to kapitał o 

łącznej wartości 266.000 zł, który to kapitał pokryła w całości wkładem niepieniężnym w 

postaci 16.697.627 akcji serii E Elkop SA o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, to znaczy 

obejmuje każdy udział za kwotę 1.565 zł.  

 

Otrzymanie istotnej oferty 

 

W dniu 21.03.2012 r. Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku otrzymał od swojej spółki zależnej 

FON Ecology S.A. w Płocku ofertę sprzedaży 100% udziałów spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. z 

siedzibą w Płocku za łączną cenę 10.500.000zł. Oferta jest ważna do dnia 10.04.2012 r.  

 

Trans RMF-Plus Sp z.o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji Spółki Investment Friends Capital 

S.A. która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale zakładowym Investment Friends 

Capital S.A. uprawnia do oddania 25.653.885 głosów stanowiących 96,04 % udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends Capital S.A.  

 

Oferta określa, że łączna cena nabycia udziałów spółki Trans-RMF- Plus Sp. z o.o. o której 

mowa wyżej, zostanie powiększona o 1.000.000 zł w przypadku, gdy cena akcji Investment 

Friends Capital S.A. przekroczy cenę jednostkową 10 zł za 1 akcję w ramach notowań na 

rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie, na którym to rynku notowana jest spółka 

Investment Friends Capital S.A. 
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VI. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą 

w I kwartale 2012 r. zostały omówione we wcześniejszych elementach komentarza.  

 

VII. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta w 

prezentowanym okresie.  

 

W działalności Grupy Kapitałowej FON S.A. występuje sezonowość działania. Sezonowością 

charakteryzuje się działalność prowadzona przez wskazane poniżej spółki zależne oraz 

stowarzyszone.  

 

FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, działająca w branży energetycznej, pozyskująca 

energię elektryczną ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu elektrowni wodnych 

zlokalizowanych w województwie kujawsko - pomorskim.  Przychody Spółki uzależnione są 

od ilości poziomu wody w rzece oraz wydajności elektrowni wodnych. Zmiana któregoś z 

czynników istotnie wpływa na wysokość przychodu osiągniętego w danym okresie. Ryzyko z 

tym związane nie jest możliwe do oszacowania.  Zbyt słabe opady deszczu skutkują 

znacznym zmniejszeniem produkcji energii. Zbyt mocne napływy wody także są niekorzystne. 

Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach szczytowych 

poborów mocy. 

 

OMENIX Sp. z o.o. zajmuje się branżą finansową i działa na zasadzie spółek venture capital. 

Istotą jest inwestowanie środków pieniężnych zarówno w nowo tworzone spółki jak i 

wymagające dofinansowania i restrukturyzacji spółki już istniejące. Tego typu działalność 

charakteryzuje się dużą zmiennością przychodów w zależności od wyceny papierów 

wartościowych spółek będących w portfelu Omenixa.  

 

Trans RMF-Plus Sp. z o.o. - istotą działalności jest inwestowanie środków pieniężnych 

zarówno w nowo tworzone spółki jak i wymagające dofinansowania i restrukturyzacji spółki 

już istniejące.  

 

URLOPY.PL S.A z siedzibą w Płocku, działająca w branży turystycznej. Największe obroty 

biura podróży osiągają w okresie wakacyjnym. Ale klientów pozyskujemy przez cały rok. W 

okresie jesienno zimowym sprzedawane są oferty do ciepłych krajów. Popularne są też 

oferty związane z typową zimową rozrywką, jak obozy zimowe czy narty za granicą. Styczeń, 

luty to szczyt sprzedaży ofert first minute na wakacje, ze względu na wysokie rabaty. Wiosną 

zaczynają się sprzedawać oferty krajów południowej Europy oraz Turcji, w których szybciej 

robi się ładna pogoda. Wobec powyższego zauważamy stopniowe zanikanie sezonowości w 

branży turystycznej. 
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ELKOP ENERGY S.A z siedzibą w Płocku, działająca w branży energetycznej, pozyskiwaniu 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przy wykorzystaniu elektrowni wiatrowych 

należących do Spółki zależnej od ELKOP ENERGY S.A – Hibertus Sp. z o.o. zlokalizowanych w 

województwie kujawsko-pomorskim. 

 

VIII. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.  

 

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku w I kwartale 2012 roku nie dokonywał spłaty ani wykupu 

dłużnych papierów wartościowych. 

 

IX. Wykaz udzielonych poręczeń kredytu lub udzielenia gwarancji. 

 

Grupa Kapitałowa FON S.A. nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji.  

X. Informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 

Grupa Kapitałowa FON S.A. nie wypłacała dywidendy. 

XI. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, 

inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

 

W I kwartale 2012 roku nie nastąpiły znaczące zmiany w strukturze. 

 

XII. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono jednostkowe 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 

znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 

 

Zmiany w Zarządzie Spółki i spółek zależnych 

W dniu 02.04.2012 r. wygasło delegowanie Pana Wojciecha Hetkowskiego – 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Zarządzie spółki FON SA 

w trybie 383 § 1 k.s.h. i Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03.04.2012 r. podjęła uchwałę o 

powołaniu Pani Izabeli Jarota – Wahed na funkcję Prezesa Zarządu Spółki jednoosobowo. 

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Omenix Sp. z o.o. podjęło w dniu 3 kwietnia 

2012 r. uchwały w przedmiocie przyjęcia rezygnacji Pana Wojciecha Hetkowskiego z 

pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz powołania Pani Izabeli Jarota – Wahed do pełnienia 

tej funkcji. 



 

FON SA ul. Padlewskiego 18c 09-402 Płock, KRS 28913, NIP 548-007-58-44, REGON 070009914 Strona 32 
 

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 

31 marca 2012 roku. Sporządzone zgodnie z MSSF 
I Q 2012 

Ponadto Emitent informuje, że Rada Nadzorcza spółki Trans RMF-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w 

Płocku podjęła uchwałę w dniu 3.04.2012 r. o rezygnacji Pana Wojciecha Hetkowskiego i 

powołaniu Pani Izabela Jarota-Wahed do pełnienia tej funkcji. 

W dniu 03.04.2012 r. Rada Nadzorcza FON Ecology SA podjęła uchwałę powołującą Panią 

Izabelę Jarota-Wahed do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wobec złożenia rezygnacji przez 

Pana Wojciecha Hetkowskiego. 

 

Aneks do oferty o zakupie 100% udziałów TransRMF-Plus Sp.zo.o. wydłużający termin 

przyjęcia oferty do dnia 30.04.2012 r. 

 

Zarząd FON SA z siedzibą w Płocku informuje iż w dniu 10.04.2012 r. aneksował termin 

ważności oferty nabycia 100% udziałów Spółki TransRMF-Plus Sp.zo.o. do dnia 30.04.2012 r., 

o której Emitent informował w raporcie bieżącym o numerze 6/2012. 

Jednocześnie Zarząd FON SA informuje, że zmianie uległy wszystkie istotne terminy, w tym 

termin dotyczący dopłaty do ceny akcji Investment Friends Capital SA. 

 

Emisja obligacji serii A 

 

W dniu 23.04.2012 r. Zarząd FON SA podjął uchwałę w przedmiocie emisji obligacji 

pieniężnych serii A.  

 

1) Cel Emisji obligacji serii A nie został określony. 

2) Rodzaj emitowanych obligacji - obligacje zwykłe na okaziciela Serii A.  

3) Wielkość emisji - 24.000 obligacji serii A o numerach od 1 do 24.000.  

4) Wartość nominalna obligacji serii A  - 100 zł. 

     Wartość emisyjna obligacji serii A - 94 zł.  

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: 

     Obligacje serii A nie są oprocentowane 

     Termin wykupu obligacji serii A ustalony został na dzień 24.04.2013 r.  

 

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego  

     zabezpieczenia - obligacje są niezabezpieczone.  

 

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2012 roku wynosi  

     7.679.267,37PLN. Emitent planuje do dnia wykupu obligacji serii A zobowiązania  

     niewynikające z emisji obligacji serii A utrzymywać na bezpiecznym dla prowadzonej  

     działalności gospodarczej poziomie. 

 

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach  

     przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do  

     wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest  
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     określone - cel emisji obligacji serii A nie został określony. 

 

9) Nie przewidziano możliwości zamiany świadczenia niepieniężnego na świadczenie  

     pieniężne. 

 

10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia  

      wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki  

dokonaną przez uprawnionego biegłego - nie ustanowiono żadnego zabezpieczenia. 

 

Emitent w dniu 24.04.2012 r. złożył ofertę nabycia obligacji jednemu podmiotowi, który 

ofertę tą przyjął, w związku z czym w dniu 24.04.2012 r. nastąpiło wydanie obligacji serii A 

temu podmiotowi. 

 

Emitent ponadto informuje, że zgodnie ze Statutem Spółki emisja obligacji przez Emitenta 

leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, wobec czego Zarząd Emitenta zwoła Walne 

Zgromadzenie, w którego porządku obrad będzie przewidziana uchwała w przedmiocie 

wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie w trybie art. 17 k.s.h.  

 

Emitent informuje również, że znaczący akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w 

Płocku złożyła oświadczenie w zakresie głosowania za uchwałą zatwierdzająca emisję 

obligacji serii A, o których mowa powyżej. 

 

Zawiązanie spółki zależnej AF ESTRY S.A. 
 

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2012r. wraz ze spółką 

ATLANTIS S.A. w Płocku, jako założyciele, dokonały zawiązania nowej spółki akcyjnej pod 

nazwą AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, która zgodnie z podjęciem współpracy z Wratislavia 

–Bio przy udziale PHZ Bartimpex będzie beneficjentem przychodów rzędu co najmniej 100 

mln zł. 

 

Kapitał zakładowy spółki AF ESTRY S.A. wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1000 akcji na 

okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. 

 

Emitent w kapitale zakładowym spółki AF ESTRY S.A. objął 490 akcji na okaziciela serii A, 

które to akcje stanowią 49% udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A. i uprawniają do 

oddania 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49% udziału w 

ogólnej liczbie głosów AF ESTRY S.A.  

 

Obszarem działalności AF ESTRY S.A. będzie dostarczanie komponentów do produkcji estrów. 
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Wygaśnięcie istotnej oferty 

 

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2012 z dnia 

21.03.2012r. oraz raportu nr 8/2012 z dnia 10.04.2012 r. informuje, że w dniu 30.04.2012 r. 

upłynął termin ważności otrzymanej przez Emitenta ze spółki Fon Ecology S.A. w Płocku 

oferty, której przedmiotem było prawo nabycia przez Emitenta 100% udziałów spółki 

TransRMF-Plus Sp.z o.o. w Płocku. 

 

Emitent wyjaśnia, że strony jako jednostki powiązane podjęły decyzję o nie przenoszeniu na 

chwilę obecną własności udziałów spółki Trans RMF – Plus Sp. z o.o. z Fon Ecology S.A. na 

spółkę Emitenta. Jednocześnie strony nie wykluczyły zawarcia tej transakcji w przyszłości, 

gdy strony uznają, że będzie to miało korzystniejszy wpływ na ich grupę kapitałową oraz 

przyjętą strategię. 

 

Emitent informuje, że spółka Trans RMF-Plus Sp. z. o.o. jest posiadaczem 13.957.500 akcji 

Spółki Investment Friends Capital S.A., która to ilość stanowi 92,95 % udziału w kapitale 

zakładowym Investment Friends Capital S.A. i uprawnia do oddania 25.653.885 głosów 

stanowiących 96,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Investment Friends Capital S.A. 

 

Zmiana systemu notowania akcji spółki FON Ecology 

 

W dniu 8.05.2012 r. Zarząd spółki Fon Ecology otrzymał uchwałę nr 425/2012 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA w sprawie zmiany systemu notowań dla akcji 

spółki Fon Ecology SA. Na podstawie wyżej wymienionej uchwały akcje spółki Fon Ecology SA 

od 16 maja 2012 r. notowane będą na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań 

ciągłych. 

XIII. Stanowisko Zarządu w odniesieniu do możliwości zrealizowania wcześniej 

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

raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.  

Grupa Kapitałowa FON S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych na rok 2012.  

XIV. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrachunkowego.  

 

Na koniec I kwartału 2012 r. w Grupie Kapitałowej FON S.A. nie nastąpiły żadne zmiany w 

zobowiązaniach warunkowych.  
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XV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu emitenta na dzień 

przekazywania raportu kwartalnego 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 

emitenta w okresie od poprzedniego raportu kwartalnego. 

 

Według wiedzy Zarządu FON S.A. na dzień publikacji raportu tj. na dzień 15 maja 2012 roku 

akcjonariuszem posiadającym, co najmniej 5 % akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu są: 

 

L.p. Imię i Nazwisko/Podmiot Liczba posiadanych akcji % udział w 

kapitale 

zakładowym 

Liczba i % głosów na 

WZA 

1. DAMF INVEST S.A. 221 759 000 66% 221 759 000 – 66% 

  

  

XVI. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 

informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 

Zarząd spółki nie posiada akcji FON SA. Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji 

Emitenta. Stan akcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, według najlepszej wiedzy 

Zarządu Spółki jest niezmienny od dnia ostatniej publikacji raportu kwartalnego. Dane, 

dotyczące liczby posiadanych akcji przez członków organów Spółki zostały przedstawione z 

zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki według stanu na 

dzień 15 maja 2012 roku i informacji, jakie przez Spółkę zostały uzyskane.  
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Funkcja w organach 

Emitenta 

 

Rada Nadzorcza i Zarząd 

 

 

Liczba akcji na 

dzień 15.05.2012 

 

 

Zmiana w 

stosunku do 

poprzedniego 

kwartału w 

liczbie akcji 

 

Udział w kapitale 

zakładowym na 

dzień 

przekazania 

raportu 

Udział głosów 

 

 

 

 

Zarząd 

 

Izabela Jarota-Wahed 

 

  

                0 

 

             0 

 

            0% 

 

            0% 

Przewodniczący RN Wojciech Hetkowski 2000 0 0,0006% 0,0006% 

Członek RN Damian Patrowicz 0 0 0 0 

Członek RN Małgorzata Patrowicz 0 0 0 0 

Członek RN Marianna Patrowicz 0 0 0 0 

Członek RN Jacek Koralewski 0 0 0 0 

 

Statut FON Spółka Akcyjna nie przewiduje żadnych uprawnień (opcji) na rzecz Zarządu i Rady 

Nadzorczej w obejmowaniu akcji.  

XVII. Informacja o postępowaniach sądowych wobec emitenta.  

 

Status toczących się przeciwko Grupie Kapitałowej FON S.A. postępowań sądowych został 

przedstawiony w punkcie IV „Informacje o sprawach spornych”.  

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

wielu istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one 

istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 

 

W okresie I kwartału 2012 r. Grupa kapitałowa FON S.A. nie dokonywała transakcji z 

podmiotami powiązanymi na zasadach innych niż rynkowe. 

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

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

zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość poręczeń lub gwarancji stanowi 

równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.  

 

W okresie I kwartału 2012 r. Grupa Kapitałowa FON S.A. nie udzielała żadnych poręczeń lub 

gwarancji, spełniających kryteria 10% kapitałów własnych emitenta. 

XX. 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 realizacji zobowiązań przez emitenta. 

 

Spółka FON SA miała problem z jednym ze znaczących odbiorców usług, który z opóźnieniem 

regulował swoje zobowiązania handlowe. Poza tym w I kwartale 2012 r. w Grupie 

Kapitałowej nie występowały problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. 
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XXI. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej jednego kwartału. 

  

Zarząd spółki FON S.A. kontynuować będzie działania wyznaczone uchwałami jego właścicieli 

tj. akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju na 2012 r. Spółka FON planuje 

częściowo zrealizować zyski z inwestycji w akcje niektórych Spółek znajdujących się w 

portfelu FON S.A. Środki pozyskane planuje częściowo przeznaczyć na zakończenie spłaty 

zobowiązań związanych z przejęciem nieruchomości w Koronowie obciążonej hipotekami, 

przeznaczyć na zakup projektów innowacyjnych z zakresu energetyki a częściowo 

przeznaczyć na inwestycje kapitałowe w akcje innych spółek. 

 

Wpływ na wyniki FON S.A. w II kwartale 2012 r. będą miały następujące czynniki:  

 

 sprawy dotyczące nieruchomości w Koronowie, która została zakupiona w 2006 r. z 

obciążonymi hipotekami od firmy Stalprod Sp. z o.o., 

 problem z odzyskaniem należności od firmy wynajmującej nieruchomość w Koronowie, 

 zakup projektów energetycznych,  

 inwestycje kapitałowe w akcje innych spółek, 

 rozwój działalności spółki AF ESTRY S.A. 

XXII. Informacje na temat przychodów i wyników segmentów branżowych.  

 

W Grupie Kapitałowej FON SA nie  dokonano podziału na segmenty branżowe.  

Główna działalność spółki dominującej FON SA to wynajem hal produkcyjnych, natomiast 

spółka zależna FON Ecology SA zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej z 

odnawialnych źródeł energii.  

XXIII. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EURO 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę 
Euro w następujący sposób: 
 
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu obowiązującego na 

dzień 31 marca 2012 roku – 4,1616 złotych/euro, porównywalnych danych finansowych 
2011 roku - według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2011 roku – 4,0119 
złotych/euro,  

 
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów 

pieniężnych  według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 
kwartału: 
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      - I kwartał 2012 roku -  4,1750 złotych/euro,  
      - I kwartał 2011 roku - 3,9742 złotych/euro.  
 
Wybrane dane finansowe dla skonsolidowanego sprawozdania Grupy FON S.A. 
 
                       w tys. zł      w tys. EURO 

  

 Trzy  
miesiące 

zakończone 
31 marca  

Trzy     
miesiące 

zakończone 
    31 marca 

 Trzy 
miesiące 

zakończone 
31 marca  

Trzy 
miesiące 

zakończone 
31 marca 

  2012   2011   2012   2011  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów  2 681  116            642               29 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -1 180  -185          -283                -47 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -7 224  -3 491         -1730             -878 

Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej   -8 971  -735         -2149             -185 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej  11 370  -3 054          2 723             -768 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności inwestycyjnej  -11966  438         -2 866               110 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności finansowej  0  1042                   0                262 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów  -596  -1574             -143               -396 

Aktywa razem *  92 129  88 671           22 138             22102 

Zobowiązania długoterminowe *  5000  1426  1201  355 

Zobowiązania krótkoterminowe *  6864  7401               1649  
                                                

1845 

 

 66 563  69 304  15 995  
                        

17 2754           

Kapitał zakładowy *  33 600  33600  8074  8375 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 
szt.)  234 739 726    234 739 726   

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł 
/ EURO)  -0,04  -0,01  -0,01  -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EURO) *  0,20  21  0,05  

                                    
5                    

 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w 
kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2011 roku. 
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Wybrane dane finansowe dla jednostkowego śródrocznego sprawozdania FON S.A. 
 

  w tys. zł  w tys. EURO 

  

Trzy  
miesiące 

zakończone 
31 marca  

Trzy     
miesiące 

zakończone 
    31 marca 

 Trzy 
miesiące 

zakończone 
31 marca  

Trzy 
miesiące 

zakończone 
31 marca 

  2012   2011   2012   2011  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów  42                  42                 10                11 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -234                -151                 -56               -38 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  -10804               1937              -2588                487 

Zysk (strata) netto przypadający na 
akcjonariuszy jednostki dominującej   -10 804               1700              -2588               -428 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności operacyjnej  3 227              -3750                 773               -944 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności inwestycyjnej  -2 943  438                 705                 110 

Przepływy środków pieniężnych netto 
z działalności finansowej  0  3276                    0                 824 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów  284  -36                  68                    -6 

Aktywa razem *  64 705  70123               1555             17479 

Zobowiązania długoterminowe *  16  63  4  16 

Zobowiązania krótkoterminowe *  7 816  8613    1878  
                                        

2147 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej *  56 873  61 44  13 666  

                          
1531           

Kapitał zakładowy *  33 600  33600  8074    8375 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w 
szt.)  

 
84 734 890    84734890   

Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł 
/ EURO)  -0,13    -0,03   

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EURO) *  0,17  0,18  0,04  

                                    
0,04                    

 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie 
drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2011 roku. 
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Działając w imieniu Zarządu Spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku, oświadczam, iż wedle mojej 

najlepszej wiedzy, kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy 

kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że kwartalne sprawozdanie z 

działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 

sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Płock, 15 maja  2012 r.  

 

Izabela Jarota-Wahed – Prezes Zarządu                        

 

 

 


