POZOSTAŁE INFORMCJE
DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU
KWARTALNEGO

Za III kwartał 2015
Grupy Kapitałowej
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

PEPEES S.A.

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za okres kończący się 30.09.2015 r.

1. 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 2015.

2. 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

Liczba akcji
[szt.]

Maksymilian Maciej Skotnicki
TRADO S.A.

Udział w ogólnej liczbie
głosów na WZA
[%]

19.532.088
8 600 000

20,56
9,053

Newth Jonathan Reginald

7.995.200

8,416

Borkowski Krzysztof (pośrednio, w tym Mazowiecka
Korporacja Finansowa Sp. z o.o. )

7.923.409

8,34

Demexx Polska Sp. z o.o.

6.173.573

6,50

Richie Holding Ltd.

6.133.100

6,46

Mazowiecka Korporacja Finansowa Sp. z o.o.

5.397.343

5,68

Pozostali

38.642.630

40,67

Ogółem

95 000 000

100

3. 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.
Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące:
Imię i nazwisko

Stan na dzień
przekazania
poprzedniego
raportu kwartalnego

Wojciech Faszczewski

701 000

Krzysztof Jerzy
Borkowski (kontrola)

7.923.409

Zmiana

w szt

Stan na dzień
przekazania
bieżącego
raportu w szt

701 000

7.923.409
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4. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na
osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału.
W następnym kwartale istotny wpływ na wynik będą miały następujące czynniki:
─ wielkość i jakość skupionych ziemniaków (podstawowego surowca do
produkcji)
─ cena skrobi na rynku polskim i światowym,
─ kursy walut - Grupa jest eksporterem,
─ podstawowe stopy procentowe - Grupa spłaca kredyty, których
oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR.
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
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