POZOSTAŁE INFORMCJE
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
KWARTALNEGO

Za I kwartał 2011
Grupy Kapitałowej
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

PEPEES S.A.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za okres kończący się 31.03.2011 r.

1. Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody ze sprzedaży ogółem
Zysk lub strata netto przypadająca
akcjonariuszom Spółki
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Aktywa razem
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom spółki
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Wartość księgowa na jedną akcję

W tys. zł
1 kwartał
1 kwartał
2011
2010
(01.01.2011- (01.01.201031.03.2011) 31.03.2010)*
21 312
18 617

W tys. EUR
1 kwartał
1 kwartał
2011
2010
(01.01.2011- (01.01.201031.03.2011) 31.03.2010)*
5 363
4 693

1 979

(1 415)

498

(357)

9 188

9 486

2 312

2 391

(1 566)

(83)

(394)

(21)

(8 204)
(582)
129 126

(6 677)
2 726
126 434

(2 064)
(146)
32 186

(1 683)
687
31 925

84 965
0,02
1,02

81 690
(0,02)
0,98

21 178
0,006
0,26

20627
(0,004)
0,25

*W przypadku pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywa razem, kapitał własny przypadający
akcjonariuszom spółki, wartość księgowa na jedną akcję) dane zostały wykazane na dzień 31.12.2010 r.

Do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro zastosowano następujące kursy
ogłoszone przez Narodowy Bank Polski:
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.03.2011 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR= 4,0119zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2010 r. według
średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy 1 EUR=3,9603zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011-31.03.2011 r. według kursu
stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2011 - 1 EUR= 3,9742zł,
- wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010-31.03.2010 r. według kursu
stanowiącego średnia arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku 2010 - 1 EUR= 3,9669zł,

2. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. jest podmiotem dominującym
wobec Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego ZPZ „LUBLIN” Sp. z o.o., OZENERGY
sp. z o.o. oraz PPZ BRONISŁAW Sp. z o.o.
Struktura grupy kapitałowej na dzień 31 marca 2011 r. przedstawiała się następująco:
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PEPEES S.A.

Udział w kapitale jednostki

54,32%

ZPZ LUBLIN
Sp. z o.o.

100%

51,06%

OZENERGY
Sp. z o.o.

PPZ BRONISŁAW
Sp. z o.o.

Wszystkie jednostki z grupy kapitałowej zostały objęte konsolidacją.

3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej.
W bieżącym roku zostało nabytych 817 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu
Ziemniaczanego BRONISŁAW, co stanowi 51,06% jej kapitału podstawowego i tyle
samo głosów na zgromadzeniu wspólników. Nabyta inwestycja jest traktowana jako
długoterminowa, ponieważ spółka PPZ BRONISŁAW prowadzi taką samą działalność
jak PEPEES, tj. produkuje skrobię ziemniaczaną, dzięki czemu grupa kapitałowa PEPEES
pozyskała nowych dostawców surowca i poszerzyła swoją działalność.

4. Stanowisko zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej
publikowanych prognoz na dany rok, w świetle wyników
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych.
Grupa nie publikowała prognoz na rok 2011.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio
przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na
WZA na dzień przekazania raportu.
Struktura własnościowa na dzień przekazania raportu:

AKCJONARIAT
MIDSTON DEVELOPMENT LIMITED
ACP Sp z.o.o.

Liczba akcji
[szt.]

Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
[%]

23 364 845

28,15

8 600 000

10,36
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Borkowski Krzysztof (pośrednio)

7 923 409

9,55

Richie Holding Ltd.

6 133 100

7,39

Pozostali

36 978 646

44,55

Ogółem

83 000 000

100

6. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień
do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z
posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego.
Z osób zarządzających 200.000 akcji emitenta posiada Prezes – Wojciech
Faszczewski
Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące:
Imię i nazwisko

Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu kwartalnego

Zmiana

Stan na dzień
przekazania
bieżącego

w szt

raportu w szt

Wojciech Faszczewski
Krzysztof Jerzy
Borkowski (kontrola)
Tomasz Łuczyński

200 000

200 000

7.923.409

7.923.409

100

100

7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej.
Aktualnie przed sądem toczą się następujące sprawy, w których stroną jest spółka
PEPEES:
1) Sprawa z powództwa PERŁA – BROWARY LUBELSKIE S.A.

– przeciwko
„PEPEES” S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia
30 czerwca 2010 r. ewentualnie o uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia

2) Pozew „PEPEES” S.A.– przeciwko MIDSTON DEVELOPMENTS LIMITED
z siedziba w Nikozji/Cypr o ustalenie, ze spółka MIDSTON
DEVELOPMENTS LIMITED z siedziba w Nikozji/Cypr nie może
wykonywać prawa głosu z 23 364 845szt. akcji zwykłych na okaziciela spółki
„PEPEES” S.A.
3) Pozew Henryka Wiesława i Barbary Ziemek – przeciwko „PEPEES” S.A. o
nakazanie pozwanemu „PEPEES” S.A. aby na swój koszt przesunął biegnący
przez środek działek nr. 23520/2 i 23521/2 będących własnością powoda,
wodociąg należący do PEPEES S.A. na granicę tych działek.
4) 4 sprawy pracownicze o odszkodowania bądź przywrócenie do pracy.
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8. Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną
jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi.
W pierwszym kwartale Emitent udzielił pożyczki spółce PPZ BRONISŁAW w
kwocie 500 tys. złotych na okres do 29.12.2011 r. z przeznaczeniem na spłatę
zadłużenia wobec rolników za dostawy ziemniaków. Oprocentowanie pożyczki jest na
podobnych warunkach, jak kredyt w rachunku bieżącym, z którego korzysta Emitent.
Transakcje „PEPEES” S.A. w Łomży ze spółką zależną ZPZ „LUBLIN” Sp. z o.o.
w Lublinie polegały na sprzedaży przez podmiot dominujący syropu maltozowego.
Łączna wartość sprzedaży do ZPZ „LUBLIN” Sp. z o.o. w I kwartale 2011r. wyniosła
1.073 tys. zł. Emitent zakupił od spółki zależnej grysik ziemniaczany za kwotę 6,9 tys.
zł. Cenę sprzedaży ustala się stosując metodę „koszt plus” bądź na podstawie
cenników obowiązujących z podmiotami niepowiązanymi.
W okresie sprawozdawczym spółki nie zawierały transakcji z akcjonariuszami i
osobami zarządzającymi oraz bliskimi członkami ich rodzin.

9. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego
zależną poręczeń kredytu, pożyczki lub udzieleniu gwarancji.
Emitent oraz spółki zależne nie udzielały poręczeń i gwarancji podmiotom spoza
Grupy Kapitałowej PEPEES.

10. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na
osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału.
W opinii Spółki w drugim kwartale nie wystąpią nietypowe zdarzenia mające istotny
wpływ na osiągane przez nią wyniki.

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
09.05.2011

Wojciech Faszczewski

Podpis

Prezes Zarządu
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