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I. Podstawowe informacje o Emitencie 

 

 
 

Siedziba Spółki:  Tychy 

 

Adres siedziby:  43-100 Tychy, ul. Turyńska 101 

 

NIP:  954-00-09-883 

 

REGON:  272285799 

 

KRS:  0000395229 
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego 

w Katowicach; 

 

Kapitał zakładowy:  1.900.004,20 zł (9.500.021 akcji) 

 

Branża: sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (sprzedaż 

hurtowa surowców chemicznych) 

 

Poczta elektroniczna: prymus@prymus.net.pl 

 

Strona internetowa:  www.prymussa.pl 

 www.gamrattrade.pl 

 

 

 

 

 

mailto:prymus@prymus.net.pl
http://www.prymussa.pl/
http://www.gamrattrade.pl/
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II. Powstanie Spółki 
 

 

Prymus S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS  0000395229. Od 

1994 roku do 2011 roku Spółka działała w formie spółki z ograniczoną działalnością. W dniu 

07.09.2011 roku Sąd Rejonowy wydał postanowienie o przekształceniu firmy w spółkę 

akcyjną.    

08.05.2012 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się 

o wprowadzenie akcji serii A do Alternatywnego Systemu Obrotu, czego konsekwencją był 

debiut Spółki na rynku NewConnect w dniu 31.08.2012r. Tym samym Prymus S.A. stała się 

spółką publiczną. 

 

Historia Prymus S.A. – kalendarium. 

Data Wydarzenie 

 
15.09.1994 

 
Zawiązanie Spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe  ZEW-ABAT” Sp. z o.o., której głównym przedmiotem 
działalności było prowadzenie działalności handlowej artykułami 
przemysłowymi i spożywczymi oraz paliwami płynnymi i stałymi, jak 
również produkcja materiałów budowlanych, stolarki budowlanej oraz 
usług w zakresie budownictwa i remontów. Kapitał zakładowy Spółki 
– 5.000 zł. 

 
18.07.2003 

 
Zmiana nazwy Spółki na Prymus Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością oraz zmiana przedmiotu działalności na profil, 
który w ogólnym zarysie obowiązuje do dziś. Podwyższenie kapitału 
zakładowego do kwoty 50.000 zł. 
 

28.04.2004 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 
150.000 zł. 
 

03.04.2006 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 
200.000 zł. 
 

06.11.2008 Umorzenie udziałów dla jednego ze wspólników poprzez obniżenie 
kapitału zakładowego Spółki do wysokości 100.000 zł. 
 

17.08.2010 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału 
zapasowego utworzonego z zysku Spółki do kwoty 2.000.000 zł. 
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31.05.2011 Podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników 
Prymus Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia Prymus Sp. z o.o. 
w spółkę akcyjną. 
 

07.09.2011 Rejestracja przez Sąd przekształcenia Prymus Sp. z o.o.  w Prymus 
Spółka Akcyjna. Ilość akcji 10.000.000 szt., wartość nominalna akcji: 
0,20 zł/szt. 
 

31.08.2012  Wprowadzenie akcji Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na 
Rynku NewConnect. 
 

26.08.2014 
 
 
 

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 99.995,80 zł, 
w związku z umorzeniem akcji. Obecnie kapitał zakładowy Emitenta 
wynosi 1.900.004,20 zł i dzieli się na 9.500.021 akcji o wartości 
nominalnej 0,20 zł każda. 
 

20.01.2015 
 

Powołanie spółki celowej MP Project Invest Sp. z o.o., której celem 
jest prowadzenie działalności deweloperskiej. 
 

  

 

Tabela nr 1. Historia Prymus S.A. – najważniejsze daty 
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III. Opis działalności 
Głównym profilem działalności Spółki jest sprzedaż surowców chemicznych. Stanowi ona 

96% wartości sprzedaży. Przychody ze sprzedaży produktów gotowych stanowią 1% wartości 

sprzedaży. Pozostałe 3% to przychody z pozostałych usług, na które składa się działalność 

finansowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. Profil działalności Prymus S.A. 

 

Prymus S.A. jest dystrybutorem surowców chemicznych  działającym w Polsce i krajach Unii 

Europejskiej. Głównymi produktami oferowanymi przez Spółkę są surowce do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych oraz dyspersje, głównie na bazie polioctanu winylu, mające swoje 

zastosowanie w chemii budowlanej, przemyśle tekstylnym oraz papierniczym.  

Na sprzedaż surowców do przetwórstwa tworzyw sztucznych składają się produkty „sypkie” 

w tym przede wszystkim: polichlorek winylu (PCV), polietyleny (PE), barwniki oraz surowce 

płynne, takie jak: plastyfikatory (DINP, DOTP) stosowane w procesie przetwarzania PCV oraz 

dyspersje, używane do produkcji chemii budowalnej.  

96% przychodów 

Spółki 

to sprzedaż 

surowców 

chemicznych 

Dystrybucja surowców                  
do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych i chemii budowlanej

Sprzedaż produktów gotowych: 
profile WPC i chemia budowalna

Działalność finansowa 

(leasingi, pożyczki)
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Strategiczne rynki Emitenta zostały pogrupowane na dwa kanały: Polska i Europa. Do 

najbardziej perspektywicznych obszarów dla działań Spółki należą: Polska, Holandia i Węgry. 

Model handlowy PRYMUS S.A. oparty jest o bezpośrednie kontakty z producentami 

i odbiorcami tworzyw sztucznych oraz chemii budowlanej. Bardzo ważnym czynnikiem 

w ustalaniu relacji handlowych jest trwałe monitorowanie rynku chemicznego oraz właściwe 

odczytywanie impulsów rozwojowych branży i globalnych trendów. W procesie konstruowania 

ofert koncentrujemy się na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia w taki sposób, aby 

zaproponować klientom kompleksowe rozwiązania, takie jak: depozyty surowców 

w magazynie klienta czy elastyczne terminy dostaw. Indywidualne rozwiązania logistyczne 

pozwalają zdobyć nam przewagę konkurencyjną. 

 

Rysunek nr 2. Struktura przychodów ze 

sprzedaży w ujęciu geograficznym 

 

 

W zakresie zakupu surowców Spółka współpracuje z europejskimi koncernami chemicznymi 

takimi jak: Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. - Polska, BorsodChem Zrt. - Węgry, 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Koźle S.A., Deza a.s. - Czechy, Duslo a.s. – 

Słowacja.  

Ekport
33%

Kraj 
67%

Struktura przychodów ze sprzedaży 
w ujęciu geograficznym w 2016 r. 

33% wartości 

sprzedaży Spółki 

to eksport 
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Sprzedaż polietylenów oraz polichlorku winylu stanowi największy udział w sprzedaży 

surowców chemicznych. Produkty te kupowane są przez Emitenta w oparciu o ceny SPOT, 

w drodze comiesięcznych negocjacji.   

Od czwartego kwartału 2014 roku Emitent poszerzył swoją ofertę o plastyfikatory 

„nieftalanowe”, głównie DOTP (tereftalan bis (2- etyloheksylu)). Podpisana w 2015 r. umowa 

o współpracy z producentem plastyfikatorów Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 

pozwoliła za zwiększenie w 2016 roku przez Emitenta sprzedaży tej grupy produktów. 

Na rynku przetwórstwa PCV widoczne jest rosnące zainteresowanie plastyfikatorami 

nieftalanowymi ze względu na brak ograniczeń prawnych i aplikacyjnych w ich stosowaniu. 

DOTP, w przeciwieństwie do plastyfikatorów opartych o ftalany, zgodnie z kryteriami 

klasyfikacji rozporządzenia CLP, nie jest substancją stwarzającą zagrożenie (działanie 

mutagenne). Rozwój sprzedaży plastyfikatorów „nieftalanowych” jest jednym z priorytetów 

działania Emitenta. 

Od 2004 roku Spółka związana jest ze słowacką firmą Duslo a.s., produkującą dyspersje 

oparte na polioctanie winylu, sprzedawane pod marką Duvilax®. Emitent jest dystrybutorem 

tych surowców na rynku polskim. Znajdują one zastosowanie w produkcji farb, tynków, klejów, 

lakierów, w przemyśle tekstylnym oraz papierniczym. Spółka posiada mocną pozycję 

w zakresie zastosowań niszowych dyspersji opartych o octan winylu. Dzięki elastyczności 

i zapleczu badawczo-rozwojowemu naszych partnerów, których reprezentujemy, jesteśmy 

w stanie zaproponować naszym klientom serwis technologiczny oraz nowatorskie 

rozwiązania logistyczne. Są to nasze główne przewagi konkurencyjne na rynku krajowym.  

Dywersyfikacja w zakresie sprzedaży surowców pozwala zminimalizować skutki czasowego 

braku dostępności danej grupy produktów.  

 

Na sprzedaż produktów gotowych składają się: 

• produkowane przez Spółkę preparaty gruntujące (uniwersalne i specjalistyczne) oraz 

kleje. Na szczególną uwagę zasługuje tutaj UNI-PRYM® GRUNT 

grzybo – i glonobójczy, który posiada pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem 

biobójczym w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej. Oprócz właściwości 

zabezpieczających i penetrujących powierzchnię, stanowi on profilaktykę przed 

działaniem grzybów i glonów.  

• Profile kompozytowe WPC (Wood Plastic Composite) – to nowa gama produktów 

wprowadzona przez Prymus S.A. do sprzedaży w 2016 roku. Obejmuje ona deski 
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tarasowe, listwy wykończeniowe, legary oraz akcesoria. Emitent w październiku 2016 

roku podpisał Ramową umowę o stałej współpracy z Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle 

(38-200), ul. A.Mickiewicza 108, w zakresie współpracy w wykonaniu usług, mających 

polegać na zlecaniu przez Emitenta produkcji desek kompozytowych oraz elementów 

tych desek wraz z akcesoriami. Profile kompozytowe WPC to innowacyjny materiał 

wykończeniowy, przeznaczony na tarasy, balkony, ścieżki ogrodowe, tereny 

rekreacyjne, mola, pomosty. Stworzony jest na bazie mączki drzewnej i polichlorku 

winylu oraz dodatków pomocniczych poprawiających parametry użytkowe produktu. 

Celem Prymus S.A. jest położenie szczególnego nacisku na rozwój tej grupy 

produktowej w kolejnych latach.  

Sprzedaż w ramach filaru produktów gotowych wykazuje się wysoką sezonowością – jej 

szczyt przypada na miesiące wiosenno- letnie.  

 

Aktywność finansowa stanowi niespełna 3% wartości przychodów Spółki. W znacznej części 

realizowana jest okazjonalnie, pozwalając na efektywne wykorzystanie nadwyżek środków 

pieniężnych. Przychody uzyskane z leasingów pozwalają na częściowe niwelowanie zjawiska 

sezonowości sprzedaży.   

 

KONKURENCJA 

Cechą charakterystyczną rynku dystrybutorów surowców chemicznych w Polsce jest jego 

duże rozdrobnienie oraz wysoka konkurencyjność.   

Na potrzeby przedstawienia konkurencji Emitenta podzielono core business Emitenta tj. 

sprzedaż surowców chemicznych na dwie grupy. Pierwsza to produkty do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, druga dyspersje polioctanu winylu.  

Surowce chemiczne do produkcji tworzyw sztucznych 

W zakresie tej grupy produktów Emitent konkuruje na rynku polskim z dystrybutorami 

surowców. W celu sklasyfikowania konkurencji przyjęto kryterium przychodowe: pierwszy 

segment to firmy generujące przychód powyżej 100 mln rocznie, drugi segment to podmioty 

osiągające przychód roczny poniżej tego pułapu. Zgodnie z analizą Zarządu do pierwszej 

grupy w 2016 r. można zaliczyć 10 firm: m.in. Brenntag Polska Sp. z o.o., A.Schulman Europe, 

Solvadis Group, Biesterfeld, Ravago Group (Resinex Poland), Helm Polska Sp. z o.o., 

Donauchem Polska Sp. z o.o., Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Konimpex Sp. z o.o., Solvadis 
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Polska Sp. z o.o., IMCD Polska Sp. z o.o.. Są to podmioty, które mają w swoim portfolio 

szeroką gamę surowców chemicznych (nie tylko surowce do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych) i w przeważającej części są powiązane ze swoimi spółkami matkami w Europie 

Zachodniej. Posiadają one duże doświadczenie, rozbudowaną sieć dystrybucji oraz stabilne 

zaplecze finansowe. Drugi segment stanowi ponad 30 firm, których przychody są bardzo 

zróżnicowane (od kilkuset tysięcy do stu milionów złotych rocznie). Są to podmioty, z którymi 

Emitent konkuruje bezpośrednio. Prymus S.A. specjalizuje się w sprzedaży surowców 

chemicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych (PCV, PE, plastyfikatory: DOTP, DINP). 

Są one sprzedawane przez Emitenta głównie do producentów pokryć podłogowych na terenie 

Polski i Europy oraz producentów rur i kształtek. W tym segmencie Spółka planuje zwiększać 

swój udział w rynku. 

 

Dyspersje polioctanu winylu 

Drugą ważną branżą, w jakiej działa Spółka są dyspersje polioctanu winylu, stosowane do 

produkcji chemii budowlanej, przemysłu papierniczego, włókiennictwa. Od 2004 roku Prymus 

S.A. dystrybuuje na terenie Polski dyspersje słowackiej firmy Duslo a.s. (przedstawicielstwo). 

W zakresie tej grupy produktów konkurencję dla Emitenta stanowią głównie polscy 

producenci: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.j. w Oświęcimiu – lider na krajowym rynku dyspersji, 

D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. Włocławek, Zakłady Chemiczne P.Paprocki Sp.J.– 

Święciechowa. 

Emitent oferuje na rynku dyspersje niszowe, specjalistyczne. Nie jesteśmy w stanie 

konkurować cenowo z dyspersjami podstawowymi, masowymi, produkowanymi w kraju, 

głównie ze względu na koszty transportu oraz różnice kursowe, wynikające z zakupu przez 

Prymus S.A. surowców w walucie EUR. Nasi klienci doceniają jakość surowców, 

powtarzalność parametrów jakościowych oraz zaplecze R&D, jakie oferuje producent – firma 

Duslo A.S.. 
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Spółka celowa MP Project Invest Sp. z o.o. 

2016 rok to czas dynamicznego rozwoju MP Project Invest Sp. z o.o. („Spółka celowa”). 

Spółka ta została założona w dniu 20.01.2015 roku, w celu prowadzenia działalności 

deweloperskiej. Powołanie nowego podmiotu, którego działalność znacznie odbiega od 

dotychczasowej działalności Emitenta stanowi element strategii Spółki związanej 

z działalnością inwestycyjną. 

Kapitał zakładowy Spółki celowej na dzień 31.12.2016 roku wynosi 700.000 zł (siedemset 

tysięcy złotych) i dzieli się na 7000 udziałów po 100 zł każdy. Emitent posiada 36% udziału 

w kapitale zakładowym MP Project Invest Sp. z o.o.. 

Pierwszym zadaniem Spółki celowej jest wybudowanie osiedla położonego w Katowicach, 

przy ul. Tunelowej, pod nazwą „Miłe Zacisze II”. Projekt deweloperski obejmuje powstanie na 

zakupionej nieruchomości o powierzchni 30.026 m2, 252 mieszkań o łącznej powierzchni 

użytkowej 15.351,95 m2 .  

Inwestycja „Miłe Zacisze II” to oferta skierowana do wszystkich, którzy pragną stać się 

posiadaczami własnego, komfortowego mieszkania, usytuowanego w cichej, przytulnej 

okolicy. Projekt składa się z małych domów mieszkalnych połączonych ze sobą, tworzących 

małe zespoły mieszkaniowe wielorodzinne, składające się z trzech kondygnacji naziemnych 

oraz jednej podziemnej, w której zlokalizowane są stanowiska garażowe oraz komórki 

lokatorskie. Osiedle zasilane jest w ciepło z lokalnych kotłowni gazowych. Materiały użyte do 

wykończenia elewacji to: deski WPC, tynki mineralne. Pomiędzy budynkami funkcjonuje układ 

drogowy wraz z parkingami. Podstawowa komunikacja przebiega od ulicy Tunelowej poprzez 

kilka wjazdów na układ dróg wewnątrzosiedlowych, gdzie oprócz dojazdów do budynków 

wykonane będą chodniki oraz miejsca parkingowe na terenie osiedla. Na terenie osiedla 

znajdować się będą rekreacyjne tereny zielone (m.in. place zabaw). Niezaprzeczalnym 

atutem lokalizacji jest bliskość do autostrady A4 oraz drogi S1. 

 

Przedsięwzięcie „Miłe Zacisze II” realizowane jest w systemie generalnego wykonawstwa 

w trzech etapach. W 2016 roku MP Project Invest Sp. z o.o. oddała do użytkowania I etap 

osiedla Miłe Zacisze II, stanowiący 72 mieszkania wraz z terenami zielonymi i rekreacyjnymi 

(Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Katowicach nr SI/116/16 z dnia 

07.12.2016r.). 

 

I etap Inwestycji 

Spółki celowej 

MP Project Invest 

Sp. z o.o. 

zakończony 
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Poniższa tabela przedstawia poszczególne etapy oraz terminy realizacji Inwestycji „Miłe 

Zacisze II”. 

Nr kolejnego etapu Określenie 
segmentów 

Ilość 
mieszkań 

Data oddania 
do użytkowania 

 

I Etap M16-M23 72 Mieszkania oddane do 
użytkowania w 2016 roku 

 

II Etap M24-M34 99 31.09.2017 r. 
 

III Etap M39-M45 81 31.08.2018 r. 
 

Łącznie       252 - 

 

Tabela nr 2.  Etapy inwestycji „Miłe Zacisze II” 

 

Emitent udzielił Spółce celowej pożyczkę na realizację inwestycji w wysokości 2.500.000 zł, 

na okres od 13.04.2015 r. do 14.04.2017 r.. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w 

wysokości 6% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Emitent jest 

uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 21 Kodeksu 

cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu 

pożyczki. 

 

Rysunek nr 3. Wizualizacja osiedla „Miłe Zacisze II” 



Str. 11 
 

                 Raport Roczny za  2016 rok 
   

 

IV. Struktura Akcjonariatu 
 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.004,20 zł (słownie: jeden 

milion dziewięćset cztery złote i 20/100) i dzieli się na 9.500.021 szt. akcji serii A o wartości 

nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem Akcjonariuszy 

posiadających powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu przedstawia się następująco: 

AKCJONARIUSZ ILOŚĆ AKCJI 
UDZIAŁ                       

W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM 

ILOŚĆ GŁOSÓW 
UDZIAŁ                  

W GŁOSACH 

Krzysztof Moska       3 223 008     33,93%          3 223 008     33,93% 

Leszek Sobik       1 939 454     20,42%          1 939 454     20,42% 

"SOBIK" Zakład 
Produkcyjny 
Spółka z o.o. 
Spółka 
Komandytowa* 

         974 546     10,26%              974 546     10,26% 

Ewa Kobosko          835 231     8,79%              835 231     8,79% 

Adam Łanoszka          477 000     5,02%              477 000     5,02% 

Pozostali 
Akcjonariusze 

      2 050 782     21,59%          2 050 782     21,59% 

Razem:       9 500 021     100,00%          9 500 021     100,00% 
 * podmiot zależny od Pana Leszka Sobika. Łącznie Pan Leszek Sobik razem z „Sobik” Zakład Produkcyjny Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa posiadają 2.914.000 szt. akcji, co stanowi 30,67% udziału w głosach 

Tabela nr 3. Struktura Akcjonariatu Emitenta 
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Rysunek nr 4. Struktura Akcjonariatu Emitenta 

 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Akcjonariusze Prymus S.A. nie są objęci 

umową typu lock-up.  

Krzysztof 
Moska
33,93 %

Leszek Sobik
20,42 %

"SOBIK" Zakład 
Produkcyjny 
Spółka z o.o. 

Spółka 
Komandytowa*

10,26 %

Ewa Kobosko
8,79 %

Adam 
Łanoszka

5,02 %

Pozostali 
Akcjonariusze

21,59 %

STRUKTURA AKCJONARIATU PRYMUS S.A.
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ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU 

 

  

Data Opis 

2
6
.0

2
.2

0
1

6
 r

. 

 

Zawiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze – Pana Adama 

Łanoszki (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) o transakcjach dokonanych 

przez niego na akcjach Spółki. 

Pan Adam Łanoszka zawiadomił, iż w dniu 25 lutego 2016 r. nabył 10.000 

akcji Spółki po średniej cenie 5,20 zł za akcję oraz 50 akcji Emitenta po 5,27 

zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na 

rynku NewConnect, w trybie notowań ciągłych. 

 

2
7
.0

2
.2

0
1

6
 r

. 
 

 

Zawiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze – Pana Adama 

Łanoszki (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) o transakcjach dokonanych 

przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadomił, iż w dniu 26 

lutego 2016 r. dokonał następujących transakcji zakupu akcji Spółki: 4.975 

akcji po cenie 5,27 zł za akcję, 50 akcji po cenie 5,34 zł za akcję, 475 akcji po 

5,35 zł za akcję, 50 akcji po cenie 5,40 zł za akcję, 200 akcji po cenie 5,45 zł 

za akcję, 4.200 akcji po cenie 5,50 zł za akcję.  

Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect, w trybie notowań ciągłych. 

 

0
1
.0

3
.2

0
1

6
 r

. 

 
Zawiadomienie od osoby pełniącej funkcje zarządcze – Pana Adama 

Łanoszki (Członek Rady Nadzorczej Emitenta) o transakcjach dokonanych 

przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadomił, iż w dniu 29 

lutego 2016 r. nabył 9.500 akcji Spółki po średniej cenie 5,93 zł za akcję. 

Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect, w trybie notowań ciągłych. 
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Data Opis 

2
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Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej - Pana Adriana Moski, 

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach 

dokonanych przez podmiot blisko związany z Panem Adrianem Moską, na 

akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadomił, iż Gamrat S.A. z siedzibą 

w Jaśle, w której Pan Adrian Moska jest członkiem organów nadzorujących, 

w dniu 23.06.2016 roku sprzedała podczas transakcji pakietowej sesyjnej 

350.000 akcji Spółki po średniej cenie 5,80 zł za akcję. 

Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. 

2
4
.0

6
.2

0
1

6
 r

. 

 

Zawiadomienie od Gamrat S.A. i Pana Krzysztofa Moski („Strony 

porozumienia”) o zmianie stanu posiadania udziału ponad 33% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W wyniku sprzedaży przez 

Gamrat S.A. 350.000 akcji Prymus S.A. oraz zakupu przez Pana Krzysztofa 

Moskę 150.000 akcji Spółki doszło do zmiany dotychczas posiadanego 

łącznie przez Strony powyższego porozumienia udziału ponad 33% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o ponad 1%. Stan posiadania 

Stron porozumienia po dokonaniu ww. transakcji zmienił się następująco: 

Gamrat S.A. posiada 1.164.102 akcji Spółki, stanowiących 12,25% ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; Pan Krzysztof Moska posiada 

samodzielnie 2.781.027 akcji Emitenta, co stanowi 29,27% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie Strony porozumienia 

posiadają 3.945.129 akcji Emitenta, co stanowiło 41,53% udziału w głosach 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie Strony porozumienia poinformowały, iż rozwiązały 

obowiązujące pomiędzy nimi porozumienie.  

0
6
.0

7
.2

0
1

6
 r

. 

Informacja od akcjonariusza Carlson Ventures International Limited 

(„Akcjonariusz”) o zbyciu w dniu 22.06.2016 r. 25.480 akcji Emitenta. Po 

dokonaniu ww. transakcji Akcjonariusz posiadał 466.500 akcji Spółki, 

stanowiących 4,91 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

0
9
.0

9
.2

0
1

6
 r

. 

Zawiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki wykonanych przez 

osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszka, 

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych 

przez niego na akcjach Spółki.  

Pan Adam Łanoszka zawiadomił, iż w dniu 8 września 2016 r. nabył w drodze 

kilku transakcji 7.000 akcji Spółki po średniej cenie 6 zł za akcję. Transakcje 

zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie 

notowań ciągłych. 
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Powiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez 

osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, 

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach 

dokonanych przez niego na akcjach Spółki.  

Pan Adam Łanoszka zawiadomił, iż w dniach 19, 21 i 23 września 2016 r. nabył 

w wielu transakcjach 13.907 akcji Spółki po średniej cenie 6,00 zł za akcję. 

Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect, w trybie notowań ciągłych. 
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Powiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez 

osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, 

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Adam Łanoszka 

zawiadomił, iż w dniach 26-29 i 30 września 2016 r. nabył w wielu transakcjach 

21.894 akcji Spółki po średniej cenie 6,05 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte 

w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, w trybie notowań 

ciągłych. 
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Zawiadomienie o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki, wykonanych przez 

osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce – Pana Adama Łanoszkę, 

pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach 

dokonanych przez niego na akcjach Spółki. Pan Adam Łanoszka zawiadomił, 

iż zakupił w dniu 04.10.2016 r. 2.699 akcji Emitenta po średniej cenie 6,05 zł. 

Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect.  

1
4
.1

1
.2

0
1

6
 r

. 

 
Powiadomienie Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108 

o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki. Zawiadomienie dotyczy osoby 

blisko związanej osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Adrianem 

Moską – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prymus S.A.. Gamrat 

S.A. poinformował, iż w dniu 10.11.2016 r. zbył 380.000 akcji Emitenta po 

średniej cenie 6,25 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym 

systemie obrotu na rynku NewConnect. 
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Zawiadomienie od Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108 

o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów. W dniu 

10.11.2016 r. Gamrat S.A. sprzedała 380.000 akcji Emitenta, stanowiące 4% 

udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach 

sesyjnych transakcji pakietowych sprzedaży w alternatywnym systemie obrotu 

na rynku NewConnect. Po dokonaniu transakcji sprzedaży Gamrat S.A. posiadał 

784.102 akcje Spółki, stanowiące 8,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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Data Opis 
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. Powiadomienie Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108 
o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki. Zawiadomienie dotyczy osoby 
blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Adrianem 
Moską – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prymus S.A.. Gamrat 
S.A. poinformował, iż w dniu 08.12.2016 r. zbył 199.993 akcji Emitenta po 
średniej cenie 6,25 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect.  

1
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. Zawiadomienie Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108 
o transakcjach w odniesieniu do akcji Spółki. Zawiadomienie dotyczy osoby 
blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze, tj. Panem Adrianem 
Moską – Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prymus S.A.. Gamrat 
S.A. poinformował, iż w dniu 12.12.2016 r. zbył 25.887 akcji Emitenta po średniej 
cenie 6,70 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte w alternatywnym systemie 
obrotu na rynku NewConnect.  
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Zawiadomienie od Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. Mickiewicza 108 
o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki poniżej progu 5%. Gamrat S.A. poinformował, iż w dniu 
15.12.2016 r. dokonał transakcji sprzedaży 171.967 sztuk akcji Prymus S.A., 
stanowiących 1,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, w ramach sesyjnych transakcji pakietowych sprzedaży w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect. Po dokonaniu tej transakcji Gamrat S.A. 
posiadał 386.255 akcji Spółki, stanowiące 4,07% udziału w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.  

1
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 r

. Zawiadomienie od Pana Adama Łanoszki, pełniącego funkcję Członka Rady 
Nadzorczej Emitenta, o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pan Adam Łanoszka poinformował, iż w dniu 
15.12.2016 r. zakupił 102.000 akcji Spółki. Transakcje zostały zawarte w 
alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Po dokonaniu transakcji kupna 
Pan Adam Łanoszka posiadał 477.000 sztuk akcji Prymus S.A., stanowiące 
5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
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Zawiadomienie od Pana Leszka Sobika działającego w imieniu własnym oraz 
„Sobik” Zakład Produkcyjny sp. z o.o. spółka komandytowa („Akcjonariusze”). 
Akcjonariusze poinformowali, iż w wyniku zawarcia przez „Sobik” Zakład 
Produkcyjny, tj. podmiot zależny od Pana Leszka Sobika, w dniu 15 grudnia 2016 
roku transakcji nabycia 37.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 0,39% udziału 
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w ramach sesyjnych 
transakcji nabycia w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, 
„Sobik” Zakład Produkcyjny przekroczył próg 10% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Akcjonariusze poinformowali, iż po dokonaniu transakcji zakup posiadają łącznie 
2.914.000 akcji Spółki, które stanowią 30,67% udziału w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki i uprawniają do wykonywania 2.914.000 głosów 
z akcji Spółki, z czego: 
1. Leszek Sobik posiada samodzielnie 1.939.454 akcji Spółki, które uprawniają 
do 20,42% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  
2. „Sobik” Zakład Produkcyjny posiada samodzielnie 974.546 akcji Spółki, które 
uprawniają do 10,26% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
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Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta – Krzysztofa Moska („Akcjonariusz”) 

o jednoczesnym przekroczeniu progu 33% i 33 1/3% udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Akcjonariusz poinformował, iż po dokonaniu transakcji kupna 91.768 akcji 

Prymus S.A. posiada 3.223.008 akcji Spółki, uprawniających do 34,00% głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Tabela nr 4. Zmiany w strukturze Akcjonariatu Emitenta 

w 2016r.  
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NOTOWANIA SPÓŁKI PRYMUS S.A.  

W okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spółka zanotowała silny wzrost kursu akcji. 

Zaczynając rok kursem 5,27 zł za akcję, a kończąc z kursem 10,00 zł za akcję notowania 

wzrosły o 89,75%. Średni kurs w tym okresie wyniósł 6,24 zł za akcję, zaś średni dzienny 

wolumen 5.060 sztuk akcji. Łączny obrót akcjami Spółki wyniósł 1.229.624 akcji, co przełożyło 

się na łączne obroty w wysokości 7,605 mln zł.  

 

Kurs odniesienia 30.12.2015 r. 5,27 

Kurs z dnia 30.12.2016 r. 10,00 

zmiana (%) 89,75% 

zmiana (zł) 4,73 zł 

minimum (zł) 4,50 zł 

maksimum (zł) 11,20 zł 

średni kurs (zł) 6,24 zł 

wolumen obrotu (szt.) 1 229 624  

średni wolumen (szt.) 5 060  

Obroty (mln zł) 7,605  

średnie obroty (mln zł) 0,031  

 

Tabela nr 5. Notowania akcji Prymus S.A. – wybrane dane.  

 

 

Kurs akcji Prymus S.A. najniższą wartość w prezentowanym okresie odnotował 16. stycznia, 

kiedy to cena akcji wyniosła 4,50 zł. Od stycznia piął się w górę, aby uzyskać wartość 6,09 zł 

dnia 07 marca (najwyższa wartość pierwszego kwartału). W kolejnych miesiącach notowania 

akcji Emitenta charakteryzowały się stabilnym wzrostem, osiągając wartość 6,31 zł na koniec 

drugiego kwartału. Miesiące wakacyjne przyniosły stabilizację kursu w granicach od 6,35 do 

6,58 zł. 16 września wartość akcji Emitenta zanotowała minimum kwartału na poziomie 5,55 

zł. Kolejny okres to stabilizacja kursu w okolicy 6,20 zł. W dniu 25. października wartość kursu 

osiągnęła swoje miesięczne maksimum – 6,60 zł, od którego rozpoczął się systematyczny 

wzrost do wartości 6,70 zł. Wartość ta utrzymywała się w okresie od 28. listopada do 15. 

grudnia, aby 16. grudnia poszybować na poziom 8,04 zł, a następnie osiągnąć wartość 10,38 

89,75% - o tyle 

wzrósł kurs akcji 

Prymus S.A. 

w 2016 r.  
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zł w dniu 28. grudnia. Maksymalna wartość kursu w 2016 roku wyniosła 11,20 zł. Transakcja 

ta miała miejsce 23. grudnia. Ostatni dzień roku zakończył się notowaniem akcji Emitenta na 

poziomie 10,00 zł. 

 

 

Źródło: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wykresy/PRYMUS 

 

 

Rysunek nr 5. Notowania akcji Prymus S.A. w 2016r. 

 

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wykresy/PRYMUS
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V. Wydarzenia mające istotny wpływ na 
działalność Spółki w 2016 roku 

 

07.03.2016 r. – otrzymanie od BorsodChem Zrt., H-3700 Kazincbarcika Bolyai tér 1. Węgry 

(„BorsodChem”) potwierdzenia zamówienia złożonego przez Emitenta, w wyniku czego 

wartość obrotów Emitenta z BorsodChem - podmiotem z branży chemicznej, przekroczyła 20 

% przychodów Spółki z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych tj. kwotę 9.835.179,03 zł. 

Emitent z firmą BorsodChem współpracuje od 2012 roku. Przedmiotem współpracy jest zakup 

przez Emitenta od BorsodChem surowców chemicznych obejmujących głównie polichlorek 

winylu. Strony działają na zasadzie potwierdzonych zamówień. O fakcie tym Emitent 

informował Raportem EBI nr 3/2016 z dnia 07.03.2016 roku.  

 

23.05.2016 r. – podpisanie Umowy limitu kredytu wielocelowego („Umowa”) z Powszechną 

Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie („Pekao BP S.A.”). 

Na mocy tej umowy Pekao BP S.A. udzielił Spółce limitu kredytowego wielocelowego, 

określonego w walucie polskiej w kwocie 5.000.000 zł. W ramach limitu Emitent ma możliwość 

korzystania z kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN i EUR, kredytu obrotowego 

odnawialnego w PLN lub w EUR, gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym 

i zagranicznym oraz możliwość otwierania akredytyw dokumentowych. 

Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 23 maja 2016 roku do dnia 22 maja 2018 roku. 

Kredyt został udzielony na zasadach rynkowych. Spłata kredytu będzie następować w 

walucie, w której został on zaciągnięty. Zabezpieczeniem kredytu jest: weksel własny in 

blanco wraz z deklaracją wekslową, umowne prawo potrącenia wierzytelności z rachunku 

bieżącego, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji wynikających z Umowy, w trybie 

art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeksu postępowania cywilnego. 

Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną wykorzystane zgodnie z potrzebą na 

finansowanie bieżącej działalności Emitenta. 

Zarząd opublikował informację o podpisaniu Umowy limitu kredytowego w dniu 24.05.2016 r. 

Raportem EBI nr 6/2016. 

 

22.06.2016 r. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następujące uchwały, objęte 

Aktem Notarialnym Rep. A nr 4320/2016: 
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 Uchwałę nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 

 Uchwałę nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji 

Skrutacyjnej, 

 Uchwałę nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 

 Uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 

 Uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady 

Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 

 Uchwałę nr 6 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium 

z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r., 

 Uchwały nr 7, 8, 9, 10, 11 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki 

absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., 

 Uchwałę nr 12 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 

 Uchwałę nr 13, 14, 15, 16, 17 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 

 

Pełny tekst uchwał opublikowany został w Raporcie EBI nr 8/2016 z dnia 22.06.2016 r.  

 

22.06.2016 r. – powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały w trybie § 18 ust. 1 Statutu Spółki o 

wyborze Pani Anny Pawlak, Pani Anny Tobiasz-Gabryś, Pana Adriana Moska, Pana Adama 

Łanoszka i Pana Tomasza Rodasik do Rady Nadzorczej Prymus S.A. na okres pięcioletniej 

kadencji. 

Emitent informował o tym fakcie Raportem EBI nr 9/2016 w dniu 22.06.2016 r.  

 

22.06.2016 r. – powołanie Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza Prymus S.A. w dniu 22 czerwca 

2016 r. podjęła uchwałę nr 2/06/2016, na mocy której powołała Panią Ewę Kobosko 

na stanowisko Prezesa Zarządu na trzyletnią kadencję. 

Wiadomość ta została przekazana do publicznej wiadomości Raportem EBI nr 10/2016 w dniu 

22.06.2016 r. 

 

19.07.2016 r. – przyznanie dla Prymus S.A. prestiżowego wyróżnienia - Certyfikatu 

Wiarygodności Biznesowej, które wywiadownia Bisnode Polska nadaje firmom o najwyższej i 

wysokiej ocenie stabilności. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających 
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gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom 

zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. 

 

03.10.2016 r. - rozpoczęcie negocjacji z Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200),  

ul. A.Mickiewicza 108 w zakresie rozpoczęcia współpracy w wykonaniu usług, mających 

polegać na zlecaniu przez Emitenta produkcji desek kompozytowych. Spółka zamierza 

rozszerzyć sprzedaż w segmencie produktów gotowych o unikatową deskę kompozytową, 

produkowaną na zlecenie. 

Emitent informował o tym fakcie Raportem ESPI nr 13/2016 w dniu 03.10.2016 r. 

 

24.10.2016 r. - podpisanie Ramowej umowy o stałej współpracy z Gamrat S.A. z siedzibą 

w Jaśle (38-200), ul. A.Mickiewicza 108, w zakresie współpracy w wykonaniu usług, mających 

polegać na zlecaniu przez Emitenta produkcji desek kompozytowych oraz elementów tych 

desek wraz z akcesoriami. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością jej 

rozwiązania z zachowaniem jednorocznego terminu wypowiedzenia. Szacunkowa wartość 

umowy to 5.000.000 zł netto rocznie.  

Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości Raportem ESPI nr 18/2016 w dniu 

24.10.2016 r.  

 

03.11.2016 r. – podpisanie umowy na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 

z Kancelarią Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-555), 

ul. Rolna 43, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, biegłego rewidenta – Panią 

Małgorzatę Janusz. 

Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach wpisana jest do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział 

VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.06.2002 r. pod numerem KRS 

0000119390 oraz przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów 

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 132/63/95 Krajowej Rady 

Biegłych Rewidentów z dnia 21 listopada 1995 r. – nr ewidencyjny 1119. 

Emitent informował o tym fakcie Raportem EBI nr 12/2016 w dniu 03.11.2016 r. 
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08.11.2016 r. - otrzymanie zamówienia na deskę tarasową oraz akcesoria WPC od firmy 

GLOBAL WOOD sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-797) ul. Powązkowska 44C. 

Zamówienie to dotyczy dostaw deski tarasowej WPC, legarów oraz listew WPC w okresie od 

stycznia do czerwca 2017 roku, a jego wartość opiewa na 3.616.000 zł netto. 

Spółka opublikowała tę informację w Raporcie ESPI nr 19/2016 w dniu 07.11.2016 r.  

 

09.11.2016 r. – wyróżnienie Prezesa Zarządu – Pani Ewy Kobosko, poprzez zakwalifikowanie 

do prestiżowego grona „100 Kobiet Biznesu 2016”. Ranking „100 Kobiet Biznesu” to projekt 

dziennika „Puls Biznesu”, który powstał, aby promować przedsiębiorczość kobiet polskiego 

biznesu. O przyznaniu wyróżnienia decyduje kondycja finansowa firm. Oprócz dynamiki 

zysków i przychodów firmy brane są pod uwagę kryteria pozabilansowe: etyka zawodowa, 

nieposzlakowana opinia firmy oraz wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie biznesowe.  

 

14.12.2016 r. - rezygnacja z pełnienia funkcji Członka w Radzie Nadzorczej Spółki przez  

Pana Adriana Moska ze skutkiem na dzień 14 grudnia 2016 roku. 

Informacja ta została opublikowana Raportem EBI nr 14/2016 w dniu 14.12.2016 r. 

 

14.12.2016 r. - zakończenie negocjacji prowadzonych z firmą Forbo Novilon B.V., 7740 AC 

Coevorden - Holandia („Forbo”), na temat dostaw plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-

etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową Oxoviflex, na rok 2017. 

Zgodnie z ustaleniami Forbo zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 

4000 ton Oxoviflex-u. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie w okresach miesięcznych 

na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu notowanego przez ICIS-

LOR. 

Szacunkowa wartość sprzedaży dla Forbo w 2017 roku wynosić będzie 3,8 mln EUR. 

Współpraca Emitenta z Forbo trwa od 2014 roku i odbywa się ona na zasadzie 

potwierdzonych zamówień. Na rok 2017 planowane jest podpisanie kontraktu znacznie 

rozszerzającego współpracę. 

Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości Raportem ESPI nr 24/2016  

w dniu 14.12.2016 r. 
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16.12.2016 r. – zaliczenie przez Zarząd GPW Prymus S.A do indexu NCIndex. Spółka 

znalazła się na 20. miejscu tej listy (awansując o 6 miejsc w porównaniu do rewizji 

przeprowadzonej we wrześniu 2016 r.). 

 

27.12.2016 r. – Prymus S.A. laureatem prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2016. Ranking 

Gazele Biznesu to ranking najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Autorem 

rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland.  

 

28.12.2016 r. - na podstawie okresowej weryfikacji Giełdy Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. akcje Prymus S.A. zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect 

Focus. 

 

29.12.2016 r. – uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Emitenta w drodze kooptacji,  

w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez Pana Adriana Moskę z 

dniem 14 grudnia 2016. Na nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta została wybrana Pani 

Katarzyna Milc.  

Zarząd opublikował tę wiadomość w dniu 29.12.2016 r. Raportem EBI nr 15/2016. 
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VI. Istotne informacje i dane niefinansowe 
 

ZASOBY LUDZKIE 

Zatrudnienie w prezentowanym okresie wyniosło 5 osób na 5 pełnych etatów. 

Spółka w swojej działalności korzysta z usług outsourcingowych, powierzając zadania 

wspomagające główną działalność podmiotom zewnętrznym (m.in. usługi prawne, 

informatyczne). Emitent działa również w oparciu o umowy zlecenia. Taka strategia pozwala 

na redukcję kosztów oraz uzyskanie dostępu do usług najwyższej jakości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 6. Zasoby ludzkie Prymus S.A. w 2016 r. 

 

Wyszczególnienie Prymus S.A. 

 
Liczba pracowników zatrudnionych 
 na pełny etat 

 
   5 

 
Średnia wieku pracowników 

 

35 lat 

 
Struktura zatrudnienia wg wykształcenia 

 

Wyższe – 

80% 

Średnie – 

20% 

 
Struktura zatrudnienia wg płci 

 

Kobiety – 

100% 

Źródło: Prymus S.A.  
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*Podmioty gospodarcze związane ze spółką umowami o współpracy 

 

Rysunek nr 6. Schemat organizacyjny Prymus S.A. 
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Zarząd
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handlowy

Dział Sprzedaży
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Obsługa prawna 
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informatyczna 
(outsourcing)

Prokurent
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 

Prymus S.A. realizuje ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie uwzględniając przepisy 

prawa oraz normy etyczne. W Spółce funkcjonuje Kodeks Etyki Biznesu Prymus S.A., który 

zobowiązuje Pracowników do etycznego postępowania, w związku wykonywaniem 

obowiązków służbowych.  

Staramy się również angażować w inicjatywy organizacji charytatywnych czego przykładem 

jest wsparcie jakiego udzieliliśmy w tym roku po raz kolejny Fundacji „Podaruj Nadzieję” 

w Katowicach. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W ZAKRESIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA (środowisko naturalne) 

PRYMUS S.A. jako dystrybutor surowców chemicznych oraz producent chemii budowlanej 

deklaruje dbałość o ochronę środowiska w obszarze swojej działalności. Polityka 

środowiskowa, na równi ze spełnieniem wymagań w zakresie jakości oferowanych produktów, 

jest priorytetem w strategii zarządzania Spółką. Stale dążymy do zmniejszenia wpływu naszej 

działalności na środowisko i pomagamy chronić zasoby naturalne. Pracownicy PRYMUS S.A. 

zobowiązują się przestrzegać przepisów o ochronie środowiska i wewnętrznych wymogów 

odnoszących się do ich stanowisk pracy, a także zgłaszać wszystkie incydenty i naruszenia 

związane z ochroną środowiska. Zarząd firmy zobowiązuje się zapewnić Pracownikom dostęp 

do szkoleń i zasobów niezbędnych do wypełniania tych obowiązków. 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

 

W 2016 roku Emitent otrzymał następujące nagrody i wyróżnienia: 

- Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznawany przez Bisnode Polska,  

- tytuł „Gazeli Biznesu 2016”,  

- wyróżnienie „100 Kobiet Biznesu 2016” dla Prezes Zarządu – Pani Ewy Kobosko, 

- dwukrotne zakwalifikowanie Spółki do segmentu NCIndex, 

- zakwalifikowane akcji Emitenta do segmentu NewConnect Focus. 
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RELACJE INWESTORSKIE 

Spółka zgodnie z Regulaminem ASO (określającym działania rynku NewConnect) na bieżąco 

raportuje wszystkie zdarzenia, które bezwzględnie podlegają obowiązkowi przekazania do 

publicznej wiadomości, oraz które Zarząd uznaje za mające istotny wpływ na działalność 

Spółki. 

Prymus S.A. prowadzi serwis relacji inwestorskich na stronie internetowej: http://prymussa.pl 

Na stronie internetowej Emitenta dostępne są do pobrania pliki w wersji edytowalnej, 

zawierające dane finansowe Spółki. 

Prymus S.A. publikuje również od 2015 roku Raporty Roczne on-line w formie prezentacji 

najważniejszych danych i informacji za dany rok sprawozdawczy. Po raz pierwszy Raport 

Roczny on-line został opublikowany w zeszłym roku: http://raport.prymussa.pl/ 

 

 

http://prymussa.pl/
http://raport.prymussa.pl/
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VII. Organy Spółki w 2016 roku  

 

ZARZĄD:  

Zarząd Spółki statutowo składa się z jednej lub większej ilości członków, powoływanych na 

okres trzyletniej wspólnej kadencji. Każdorazowo Rada Nadzorcza określa liczbę członków 

Zarządu danej kadencji. 

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania spraw Spółki, składania 

oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch 

członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Na dzień 

31.12.2016 r. Zarząd Spółki jest jednoosobowy – Prezesem Zarządu jest Ewa Kobosko. 

Obecna kadencja Zarządu rozpoczęła swój bieg 22 czerwca 2016 r., tj. w dniu odbycia 

posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęcia Uchwały nr 2/06/2016.  

 

Doświadczenie i kompetencje Zarządu: 

Ewa Kobosko – Prezes Zarządu  

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecny Uniwersytet Ekonomiczny) 

o specjalności Finanse i Bankowość. Pełniła funkcję Prezesa Prymus Sp. z o.o. od 2004 roku. 

Po zmianie formy prawnej na spółkę akcyjną we wrześniu 2011 roku, została Prezesem 

Prymus S.A.. Od stycznia 2015 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu MP Project Invest 

Sp. z o.o. - Spółki celowej Emitenta. 

Pani Ewa Kobosko posiada 835.231 akcji Prymus S.A., co stanowi 8,79% udziału w kapitale 

zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.   

Szczegółowy życiorys opublikowany został na stronie internetowej Spółki:  

http://prymussa.pl/o-firmie/zarzad.html 

 

Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, reprezentuje ją oraz kieruje całokształtem 

bieżącej działalności gospodarczej.  

 

Zasady pracy Zarządu Prymus S.A opisane są w następujących dokumentach: 

http://prymussa.pl/o-firmie/zarzad.html
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- Statut Spółki, 

- Regulamin Zarządu Prymus S.A.,  

- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, 

- Obowiązujące przepisy prawne.  

 

Nie istnieją umowy między Prymus S.A., a osobami zarządzającymi, przewidujące 

rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia.  

Informacje o wartości wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach Prymus S.A. 

podano w nocie nr 27 Sprawozdania finansowego Prymus S.A. za 2016 rok.  

 

RADA NADZORCZA: 

Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków powołanych na okres wspólnej pięcioletniej 

kadencji. Rada Nadzorcza lub poszczególni jej członkowie mogą być w każdym czasie 

odwołani przed upływem kadencji.  

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności: 

- bada sprawozdania finansowe Spółki, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, analizuje i opiniuje wnioski 

Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki, źródeł i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów 

na fundusze celowe; 

- powołuje i odwołuje członków Zarządu danej kadencji, zawiera umowy z członkami Zarządu 

Spółki oraz określa zasady ich wynagradzania, wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki 

uprawnienia wynikające ze stosunku pracy; 

- opiniuje projekty zmian Statutu; 

- zatwierdza regulamin Zarządu; 

- wyraża zgodę na zawarcie umów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania 

wieczystego lub udziału w nieruchomości. 

- wybiera biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.  

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu oraz dokonuje wyboru spośród nich 

Prezesa Zarządu. 
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Rada Nadzorcza Prymus S.A. działa w oparciu o: 

- Statut Spółki,  

- Regulamin Rady Nadzorczej,  

- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect, 

- Obowiązujące przepisy prawne.  

 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Prymus S.A. rozpoczęła swój bieg 22 czerwca 2016 r., 

tj. w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A. i podjęcia uchwał nr 13-

17. 

Na dzień 31.12.2016 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2. Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej 

3. Anna Tobiasz - Członek Rady Nadzorczej 

4. Tomasz Rodasik - Członek Rady Nadzorczej 

5. Katarzyna Milc - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

Na przestrzeni roku nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej. W 2016 roku zakończyła 

się kadencja Rady Nadzorczej w składzie: 

 

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2. Adrian Moska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3. Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej 

4. Magdalena Frąckowiak - Członek Rady Nadzorczej 

5. Anna Tobiasz - Członek Rady Nadzorczej 

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prymus S.A., 

na którym na nową kadencję Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby: 

 

1. Anna Pawlak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

2. Adrian Moska – Członek Rady Nadzorczej 

3. Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej 

4. Tomasz Rodasik - Członek Rady Nadzorczej 

5. Anna Tobiasz – Członek Rady Nadzorczej 

Emitent informował o tym fakcie Raportem EBI nr 9/201 w dniu 22.06.2016 r.  
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14.12.2016 roku Pan Adrian Moska, pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej złożył rezygnację z pełnienia  funkcji członka Rady Nadzorczej, z dniem złożenia 

oświadczenia. Dnia 29.12.2016 roku doszło do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej 

Emitenta w drodze kooptacji. Na nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta została wybrana 

Pani Katarzyna Milc. Zarząd opublikował tę wiadomość w dniu 29.12.2016 r. Raportem 

EBI nr 15/2016. 

 

Rada Nadzorcza nie wyodrębniła spośród swoich członków żadnych komitetów czy zespołów 

roboczych.  

Zarząd Prymus S.A. na podstawie oświadczeń Członków Rady Nadzorczej Prymus S.A., 

podaje do wiadomości, iż pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej, a Akcjonariuszami Prymus 

S.A. istnieją następujące powiązania: 

• Pan Adam Łanoszka na dzień 31.12.2016 r. posiadał 477.000 akcji Spółki, stanowiących 

5,02% udziału w kapitale zakładowym i 5,02% udziału w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Nie istnieją powiązania osobowe pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej, a Zarządem 

Emitenta. 

 

ZASADY ZMIANY STATUTU 

Wszelkie zmiany w Statucie Prymus S.A. uchwalane są przez Walne Zgromadzenie, 

a następnie wymagają wpisu do rejestru przedsiębiorców.  

Walne Zgromadzenie Prymus S.A. może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego 

tekstu Statutu. Po wpisaniu zmian w Statucie do rejestru przedsiębiorców, do publicznej 

wiadomości przekazywana jest ta informacja raportem bieżącym.  
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VIII. Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki 
istotne dla sytuacji Spółki w 2016 roku 

 

OPIS OGÓLNY 

Sektor chemiczny, w którym działa Emitent, rozwija się na świecie sukcesywnie od kilu dekad. 

Prognozy mówią, że światowe rynki chemiczne w kolejnych dwudziestu latach będą rosły 

w tempie ok. 3% rocznie. Surowce chemiczne stanowią podstawę rozwoju gospodarek 

poszczególnych krajów. Polski przemysł chemiczny ma dobre perspektywy. Krajowy rynek 

jest w stanie wchłonąć więcej, niż branża produkuje obecnie. Pomimo optymistycznych 

prognoz wzrostu, rynek chemiczny jest trudnym obszarem. Sytuacja jest bardzo niestabilna. 

Średnie ceny produktów w Europie zbliżają się do poziomu sprzed kryzysu z przełomu 2008 

i 2009, i coraz trudniej jest uzyskiwać zadawalające marże. Emitent jako dystrybutor 

surowców chemicznych jest zależny od trendów światowych oraz sytuacji w jakiej znajdują 

się producenci surowców.  

Rok 2016 był kolejnym rokiem zmienności i niepewności na rynku chemicznym. Brak było 

stabilności, która pozwalałaby na przewidywanie trendów i precyzyjne realizowanie polityki 

sprzedaży. Wysoka zmienność cen surowców nie pozwoliła na planowanie długoterminowej 

sprzedaży. Prezentowany okres przyniósł również problemy z dostępnością surowców, 

co przełożyło się na przychody osiągnięte przez Spółkę w trzecim kwartale 2016 r.  

Ograniczenia te wynikły z planowanych przerw remontowych linii produkcyjnych u głównych 

dostawców Spółki, które to przedłużyły się ze względu na komplikacje związane z ponownym 

uruchomieniem produkcji po dokonanym remoncie. Sytuacja ta zaistniała w miesiącu sierpniu 

2016 w zakresie polichlorku winylu (ograniczenia produkcji przez firmę Borsodchem Zrt.) oraz 

we wrześniu u producenta DINP (Deza a.s.). 

Z każdym rokiem w zakresie surowców chemicznych coraz bardziej uwydatnia się presja 

cenowa, co skutkuje spadkiem marży w tym segmencie sprzedaży Spółki. Zarząd Emitenta 

obserwując tę tendencję wprowadził do swojej oferty produkty gotowe: profile WPC, na które 

składają się deski kompozytowe, legary, listwy wykończeniowe i akcesoria, których sprzedaż 

charakteryzuje się wyższym poziomem uzyskiwanej marży.  

Jedną z przyczyn warunkującym przychody Emitenta jest wzrost PKB. Ostatni kwartał 2016 

roku to wzrost 2,7% licząc kwartał do kwartału roku poprzedniego. Trzeci kwartał 2016 roku 

charakteryzował się 2,5% wzrostem. Zgodnie z projekcją NBP na 2017 rok wzrost PKB 

wyniesie 3,7%. Część surowców i produktów gotowych sprzedawanych przez Spółkę 
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dedykowanych jest dla branży budowlanej, stąd też tak duża korelacja między wzrostem 

Produktu Krajowego Brutto, a przychodem.  

Wielkość zysku wypracowanego przez Prymus S.A. to również wypadkowa kursu EUR/PLN. 

54% zakupu surowców realizowanych przez Emitenta pochodzi spoza terenu Polski 

i wyrażana jest w walucie EUR. Poniższy wykres obrazuje zmienność kursu EUR/PLN w 2016 

roku. 

 

Źródło: www.money.pl 

Rysunek nr 7. Kurs EUR/PLN w 2016 r.  

 

 

Przychody ze sprzedaży Emitenta wykazują się sezonowością. Miesiące zimowe 

charakteryzują się spadkiem sprzedaży, podczas gdy w okresie letnim Spółka osiąga 

najwyższe przychody. Tendencję tę przedstawia poniższy rysunek. 
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Rysunek nr 8. Sezonowość sprzedaży Prymus S.A. 

w latach 2012-2016 w ujęciu kwartalnym. 
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DANE DOTYCZĄCE WYNIKÓW FINANSOWYCH 

W 2016 r.  

 

 
2016 PLN 2015 PLN 

Dynamika 
(%) 

    
Przychody ze sprzedaży 55 685 816,72     49 112 397,10 113,38 

Zysk z działalności operacyjnej 2 799 870,32     1 836 379,76 152,47 

Zysk (strata) ze sprzedaży 
netto 
 

    2 655 210,17   2 216 229,11 119,81 

Zysk (strata) netto     2 233 285,87   2 072 818,87 107,74 

Aktywa razem 22 783 596,55 19 898 052,40 114,50 

Aktywa obrotowe  18 877 903,06     13 282 709,69 142,12 

 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 3 992 526,87     2 603 535,93 

 
 

153,35 

 
Należności razem 8 132 327,00     6 436 753,97 

 
126,34 

 
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania      6 069 923,52     5 191 748,61 

 
 

116,91 
    
Kapitał własny     16 713 673,03     14 706 303,79 113,65 
    
Kapitał podstawowy 1 900 004,20     1 900 004,20 100,00 
    

    
 

Tabela nr 7. Wybrane dane finansowe  

 

2.233.285,87zł  

wartość zysku 

netto za 2016r.  

 

 

107,74% - 

dynamika zysku 

netto 

 

 

52,47% - o tyle 

wzrósł zysk z 

działalności 

operacyjnej 

 

 

13,65% - o tyle 

wzrósł kapitał 

własny 
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Prymus S.A. osiągnęła w 2016 roku przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

na poziomie 55.685.816,72 zł – jest to najwyższy przychód w historii Emitenta. Dynamika 

przychodów licząc rok do roku wyniosła 113%. 

Przychody osiągnięte przez Emitenta pochodzą ze sprzedaży krajowej i zagranicznej. W 2016 

roku eksport stanowił 33% wartości sprzedaży Emitenta. Rok wcześniej eksport wynosił 56% 

wartości przychodów. Zwiększenie sprzedaży krajowej jest związane ze wzrostem popytu 

odbiorców krajowych na polietyleny i polichlorek winylu, jak również z rozpoczęciem 

sprzedaży przez Emitenta profili WPC, które głównie dedykowane są na rynek rodzimy. 

Zarząd zakłada w kolejnych latach utrzymanie lub nieznaczne zwiększanie udziału eksportu 

w przychodach ze sprzedaży.  

Zysk netto ukształtował się na poziomie 2.233.285,87 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym 

wzrósł o prawie 8%. Jest to bardzo dobry wynik, biorąc stałą tendencję zmniejszania marż 

u dystrybutorów surowców chemicznych.  

 

 

 

Tabela nr 8. Wybrane dane finansowe 

 

 

 

 

 

 

 

Dane (zł) 2016 2015 Dynamika 
(%) 

Przychody   55 685 816,72           49 112 397,10                   113,38     

EBIT     2 799 870,32             1 836 379,76                   152,47     

EBITDA     2 835 172,24             1 867 190,38                   151,84     

Wynik na sprzedaży     2 655 210,17             2 216 229,11                   119,81     

Wynik z działalności 
operacyjnej 

    2 799 870,32             1 836 379,76     
              152,47     

Wynik finansowy brutto     2 887 391,84             2 437 525,79                   118,46     

Wynik finansowy netto     2 233 285,87             2 072 818,87                   107,74     
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2014 2015 2016 

 
 

   

Rentowność netto (%) 1 2,9 4,2 4,0 

Rentowność sprzedaży mierzona  
zyskiem ze sprzedaży  (%)2 

5,1 4,5 4,8 

Rentowność kapitału własnego (%) 3 7,9 14,1 13,4 

Wskaźnik płynności (%) 4 5,0 2,9 3,6 

Stopa zwrotu z kapitału własnego ROE (%)5 
 

6,4 10,4 9,8 

Wskaźnik zadłużenia ogólnego (%)6 19,8 26,1 26,6 

 

1 zysk netto/przychód ze sprzedaży 
2 zysk ze sprzedaży/przychód ze sprzedaży 
3 zysk netto/kapitały własne 
4aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące 
5 zysk netto/ majątek (aktywa) ogółem 
6 zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem 

Tabela nr 9. Wybrane wskaźniki finansowe 
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IX. Przewidywany rozwój Spółki 
 

Strategia działalności Spółki oparta jest na kontynuacji działalności podjętej w poprzednich 

latach i składa się na nią: 

 sprzedaż surowców chemicznych (do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz chemii 

budowlanej), 

 

 sprzedaż produktów gotowych (profile WPC, preparaty gruntujące: biobójcze 

i uniwersalne, kleje), 

 

 działalność finansowa (leasing, faktoring, pożyczki, obrót papierami wartościowymi). 

 

Ciągłość strategii jest ważna zwłaszcza z punktu widzenia wdrażania i aplikacji nowych 

surowców u klientów. Proces ten jest długotrwały, wymaga wielu prób, a efekt końcowy 

widoczny jest czasami w okresie do kilku lat, licząc od momentu rozpoczęcia projektu. 

Wiodącym segmentem w przychodach ze sprzedaży Emitenta są surowce chemiczne. 

Stanowią one 96% wartości sprzedaży Spółki. Pozycja Emitenta w tym zakresie jest 

ugruntowana. Jednakże ze względu na występującą na rynku od kilku lat tendencję obniżania 

marży na surowcach chemicznych Zarząd Emitenta podjął decyzję o zintensyfikowaniu 

rozwoju produktów gotowych, charakteryzujących się wyższym poziomem marży. Chodzi 

tu głównie o produkty WPC, w skład których wchodzą deski kompozytowe, legary, listwy 

wykończeniowe i akcesoria (klipsy, śruby). W dniu 24.10.2016 r. Emitent zawarł Ramową 

umowy o stałej współpracy  z Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle (38-200), ul. A.Mickiewicza 108, 

w zakresie realizacji wykonania usług, mających polegać na zlecaniu przez Emitenta 

produkcji desek kompozytowych oraz elementów tych desek wraz z akcesoriami. Produkty 

WPC sprzedawane są przez Spółkę pod marką „Gamrat Trade”.  

Profile kompozytowe WPC to innowacyjny materiał wykończeniowy, przeznaczony na tarasy, 

balkony, ścieżki ogrodowe, tereny rekreacyjne, mola, pomosty. Stworzony jest na bazie 

mączki drzewnej i polichlorku winylu oraz dodatków pomocniczych poprawiających parametry 

użytkowe produktu. Pełny asortyment profili kompozytowych i akcesoriów dostępny jest na 

stronie internetowej: www.gamrattrade.pl 

 

 

 

 

PROFILE 

KOMPOZYTOWE 

WPC 

Nowy element 

strategii Spółki 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gamrattrade.pl/
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Strategia rozwoju Spółki zakłada podjęcie w 2017 roku następujących działań: 

• rozwój sprzedaży plastyfikatorów bezftalanowych, głównie DOTP - tereftalan bis 

(2  etyloheksylu), który należy do plastyfikatorów ekologicznych, nie mających 

ujemnego wpływu na zdrowie. Spółka planuje rozwijać tę aktywność, biorąc m.in. pod 

uwagę tendencję nakreśloną w ramach REACH odnośnie odchodzenia od 

plastyfikatorów mających szkodliwy wpływ dla człowieka. 

• rozwój filaru produktów gotowych poprzez intensyfikację sprzedaży produktów WPC 

(poszukiwanie nowych klientów oraz projektowanie unikatowych rozwiązań w zakresie 

produktów komplementarnych), 

• zwiększenie sprzedaży surowców do produkcji tworzyw sztucznych oraz środków 

pomocniczych, 

• realizacja założonej polityki dystrybucji produkowanych przez słowackiego producenta 

dyspersji i klejów marki Duvilax®, 

• udzielanie klientom pomocy technologicznej we wdrażaniu oferowanych przez 

Prymus S.A. surowców bezpośrednio w aplikacjach do klejów, farb, lakierów, itp.  

• pozyskiwanie nowych klientów oraz poszerzenie oferty dla obecnych odbiorców, 

• dalsza współpraca z producentami surowców, głównie z: Duslo A.S., Deza A.S., Grupa 

Azoty ZAK S.A., BorsodChem Zrt.  

 

 

ZDARZENIA I OKOLICZNOŚCI ISTOTNIE 

WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ PO 31.12.2016r.: 

 

W ramach realizowania strategii rozwoju sprzedaży surowców chemicznych Emitent otrzymał 

w dniu 02.01.2017 r. podpisaną umowę z firmą Forbo Novilon B.V., 7740 AC Coevorden - 

Holandia („Forbo”), której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw 

plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu), sprzedawanego pod nazwą handlową 
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Oxoviflex. 

Zgodnie z postanowieniami umowy Forbo zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2017 do 

31.12.2017 roku 4000 ton Oxoviflex-u. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie w 

okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu 

notowanego przez ICIS-LOR. 

Szacunkowa wartość sprzedaży dla Forbo w 2017 roku wynosić będzie 3,8 mln EUR. 

O fakcie tym Spółka informowała Raportem ESPI nr 1/2017 w dniu 02.01.2017 r.  

 

Ponadto w dniu 20.02.2017 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z firmą Graboplast Floor 

Covering Manufacturers Ltd. („Graboplast”), której przedmiotem jest określenie współpracy w 

zakresie dostaw plastyfikatora DOTP tereftalan bis (2-etyloheksylu) - Oxoviflex, na rok 2017. 

Zgodnie z postanowieniami umowy, Graboplast zakupi od Emitenta w okresie od 01.01.2017 

do 31.12.2017 roku 1800-2500 ton Oxoviflex-u. Emitent współpracuje z Graboplast na bazie 

potwierdzanych zamówień od 2015 roku. Cena sprzedaży Oxoviflex-u ustalana będzie w 

okresach miesięcznych na podstawie formuły cenowej opartej o cenę kontraktową propylenu 

notowanego przez ICIS-LOR. Szacunkowa wartość sprzedaży dla Graboplast w 2017 roku 

przewidziana jest w graniach od 1,85 mln EUR do nie więcej niż 2,6 mln EUR, w zależności 

od ilości zakupionego plastyfikatora. 

Informacja ta została podana do publicznej wiadomości Raportem ESPI nr 2/2017 w dniu 

17.02.2017 r.  

 

Realizując nowy element strategii – rozwój produktów WPC – Emitent podpisał z firmą 

DLH GLOBAL sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44C („DLH GLOBAL”), 

umowę, której przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie dostaw desek 

kompozytowych WPC, legarów oraz listew WPC wraz z akcesoriami. Umowa zawarta jest na 

czas określony, od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 roku, a jej szacunkowa 

wartość wynosi 5.000.000 zł netto. 

Fakt ten Spółka podała do publicznej wiadomości Raportem ESPI 3/2017 w dniu 07.03.2017 r.  

 

Emitent przewiduje dalszą działalność w niezmienionym istotnie zakresie.  
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X. Ważniejsze osiągniecia w dziedzinie 
badań i rozwoju 

 

Spółka prowadzi wspólne przedsięwzięcia w zakresie tworzenia nowych produktów ze swoimi 

partnerami, których jest dystrybutorem na rynku polskim. Głównie takie działania 

podejmowane są ze słowackim producentem dyspersji Duslo as i jego działem R&D. 

Dyspersje dostosowywane są do wymagań klienta, następnie testowane, podlegają walidacji, 

po czym dostarczane są do kontrahenta jako nowe surowce, dedykowane do określonego 

zastosowania. Emitent bierze udział w każdym etapie ww. procesu. Tym samym Spółka ma 

udział w rozszerzaniu portfolio, współtworząc produkt o nowych właściwościach. 

 

W 2016 roku Emitent rozpoczął prace nad stworzeniem unikatowego impregnatu do desek 

WPC, zabezpieczającego przed powstawaniem plam z tłuszczu, wina, sadzy itp.. Badania 

prowadzone są wspólnie z niezależną jednostką badawczo-rozwojową. Zakończenie testów 

planowane jest na trzeci kwartał 2017 roku. Założeniem jest stworzenie preparatu 

uodparniającego profile WPC na powstawanie plam, jak i wzmacniającego pierwotny kolor 

produktu. Stworzenie takiego impregnatu pozwoli na wprowadzenie do sprzedaży nowego 

produktu, komplementarnego do profili WPC. 
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XI. Sytuacja finansowa na koniec 2016 roku  
Przychody ze sprzedaży za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 wyniosły 

55.685.816,72 zł, w porównaniu do 49.112.397,10 zł w 2015 roku, co oznacza wzrost 

o 13,38% r/r. Na wzrost ten składa się zwiększenie przychodów realizowanych głównie na 

rynku polskim. 

Zysk z działalności operacyjnej w 2016 roku wyniósł 2.799.870,32 zł, co w porównaniu 

z poziomem z 2015 roku w wysokości 1.836.379,76 zł wykazuje wzrost o 52,47%. Również 

zysk brutto wzrósł wykazując trzycyfrową dynamikę. Z poziomu 2.437.525,79 zł w roku 2015 

wzrósł do poziomu 2.887.391,84 zł w 2016 roku, co daje 18,46% wzrostu r/r.  

Zysk netto w 2016 roku wyniósł 2.233.285,87 zł, w porównaniu z poziomem 2.072.818,87 zł 

w 2015 roku, wykazując dodatnią dynamikę na poziomie 107,74%. 

Wyszczególnienie  Dane na 31.12.2015 r. Dane na 31.12.2016 r. 

wartość struktura  wartość struktura 

A. Aktywa trwałe 6 615 342,71 33,2% 3 905 693,49 17,1% 

B. Aktywa obrotowe 13 282 709,69 66,8% 18 877 903,06 82,9% 

I. Zapasy 159 627,48 0,8% 151 867,81 0,7% 

II. Należności krótkoterminowe 6 436 753,97 32,3% 8 132 327,00 35,7% 

III. Inwestycje krótkoterminowe 6 665 766,58 33,5% 10 566 406,77 46,4% 

  w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 603 535,93 13,1% 3 992 526,87 17,5% 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 561,66 0,1% 27 301,48 0,1% 

Suma aktywów 19 898 052,40 100,0% 22 783 596,55 100,0% 

A. Kapitał (fundusz) własny 14 706 303,79 73,9% 16 713 673,03 73,4% 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 900 004,20 9,5% 1 900 004,20 8,3% 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 10 733 480,72 53,9% 12 806 299,59 56,2% 

VIII. Zysk (strata) netto po uwzględnieniu dywidendy 2 072 818,87 10,4% 2 233 285,87 9,8% 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 191 748,61 26,1% 6 069 923,52 26,6% 

I. Rezerwy i zobowiązania długoterminowe 647 403,27 3,3% 855 849,75 3,8% 

II. Rezerwy i zobowiązania krótkoterminowe 4 544 345,34 22,8% 5 214 073,77 22,9% 

       w tym: zobowiązania z tyt. dostaw i usług do 12 m-cy 2 798 826,55 14,1% 1 669 430,63 7,3% 

Suma pasywów 19 898 052,40 100,0% 22 783 596,55 100,0% 

Tabela nr 10. Struktura aktywów i pasywów 

w latach 2015-2016. 
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Wartość aktywów PRYMUS S.A. na dzień 31.12.2016 roku wynosi 22.783.596,55 zł 

w stosunku do 19.898.052,40 zł na dzień 31.12.2015 roku (wzrost o 14,50%).  

Aktywa obrotowe zwiększyły się o 42,12% r/r z poziomu 13.282.709,69 zł do poziomu 

18.877.903,06 zł.  

Stan należności na koniec roku sprawozdawczego wynosi 8.132.327,00 zł i charakteryzuje 

się wzrostem o 26,34% w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Tak 

znaczący wzrost jest wynikiem dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży w 2016 

roku.  

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016 r. wynosi 3.992.526,87 zł. W porównaniu z rokiem 

2015 wzrósł on o 53,35%.  

Na koniec 2016 roku PRYMUS S.A. odnotowała wzrost kapitału własnego o 13,65% w wyniku 

przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku na zwiększenie kapitału zapasowego. 

Poziom kapitału własnego wzrósł z poziomu 14.706.303,79 zł na dzień 31.12.2015 roku do 

poziomu 16.713.673,03 zł. na dzień 31.12.2016 r. 

Zobowiązania krótkoterminowe Spółki na 31.12.2016 rok wynoszą 4.853.117,66 zł i wynikają 

z bieżącej działalności. Emitent nie posiada zobowiązań długoterminowych. W okresie 

objętym sprawozdaniem Spółka wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się 

z zaciągniętych zobowiązań wobec innych podmiotów, które to regulowane były zgodnie 

z terminami płatności.  

 

INSTRUMENTY FINANSOWE  

Emitent posiadał w prezentowanym okresie i nadal posiada możliwość korzystania z linii 

kredytowej w rachunku bieżącym w walucie PLN i EUR do łącznej wysokości 5.000.000 zł. 

Środki te są postawione do dyspozycji Spółki i mogą być wykorzystane w miarę potrzeb. 

W 2016 roku Spółka korzystała z linii kredytowej głównie w walucie EUR, finansując w ten 

sposób zakupy surowców głównie od tych producentów, którzy za wcześniejszą płatność 

udzielają skonta. Korzystanie z dwuwalutowej linii kredytowej pozwala również na 

niwelowanie niekorzystnych zmian kursu walut PLN/EUR. 

 

Spółka w ramach działalności finansowej zajmuje się faktoringiem, udzielaniem leasingów, 

pożyczek jak również obrotem papierami wartościowymi (akcje). Emitent z należytą 

starannością bada kondycję finansową swoich partnerów, zabezpieczając odpowiednio 

transakcje (weksle, poddanie się egzekucji z art. 777 kpc, hipoteka, cesja należności).  
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W przypadku obrotu papierami wartościowymi traktuje się te inwestycje jako inwestycje 

krótkoterminowe i na bieżąco monitoruje się ich wartość rynkową. Aktualizację wyceny tychże 

inwestycji przeprowadza się według wartości rynkowej na każdy ostatni dzień kwartału w roku 

obrotowym oraz na koniec okresu sprawozdawczego. Pozwala to na rzetelne przedstawienie 

sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie zawierała transakcji na 

instrumentach pochodnych.  

 W 2016 r. Emitent korzystał głównie z następujących lokat kapitałowych: 

• overnight,  

• lokat terminowych o długości do dwóch tygodni. 

 

 

W roku 2016 Spółka wywiązywała się z terminowego składania deklaracji VAT-7 oraz PIT- 4 

do Urzędu Skarbowego, jak i z terminowego rozliczania się z tym Urzędem. Zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawnymi Spółka rozliczała się również z ZUS. Rachunki 

bankowe Spółki nie podlegały w 2016 r. zajęciom komorniczym.   

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.  

Spółka nie dokonywała w 2016 roku nabycia akcji własnych. 

 

SPÓŁKI ZALEŻNE I STOWARZYSZONE 

Prymus S.A. nie posiada spółek zależnych. 

Spółką stowarzyszoną Emitenta jest MP Project Invest sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

(„Spółka celowa”), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 

0000542465 (postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25.02.2015 r.), o której powołaniu Emitent 

informował w Raporcie bieżącym nr 3/2015 z dnia 21.01.2015 r.  

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Prymus S.A. posiada 36 % w kapitale zakładowym Spółki 

celowej. 

Emitent udzielił Spółce celowej pożyczkę na realizację inwestycji w wysokości 2.500.000 zł, 

na okres od 13.04.2015 r. do 14.04.2017 r. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone 
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w wysokości 6% w stosunku rocznym. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Emitent 

jest uprawniony do naliczania odsetek maksymalnych w rozumieniu art. 359 § 21 Kodeksu 

cywilnego, za każdy dzień zwłoki poczynając od dnia następnego po upływie terminu zwrotu 

pożyczki. 

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

 

 

 

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2016 ROK  
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto - Return of Sales 

(zysk netto/sprzedaż netto x 100%) 
 

4,01% 

Stopa zwrotu z kapitału własnego – ROE 
(zysk netto/kapitały własne x 100%) 

 

13,36% 

Wskaźnik rentowności majątku - ROA 
(zysk netto/aktywa ogółem x 100%) 

 

9,80% 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 
(zobowiązania ogółem/ aktywa ogółem *100%) 

 

26,6% 

Wskaźnik bieżącej płynności - Current Ratio 
(aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące) 

 

3,6 

Wskaźnik szybki płynności – Quick Ratio 
(płynne aktywa obrotowe/pasywa bieżące) 

 

3,6 

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach 
(przeciętny stan zapasów x 360/przychody ze sprzedaży) 

 1 
Wskaźnik rotacji należności 

(przeciętne należności x 360/przychody ze sprzedaży) 44 
 

 

Tabela nr 11. Wybrane wskaźniki rentowności  
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XII. Wskazanie czynników ryzyka i zagrożeń 
 

Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce 

Na realizację założonych przez Spółkę celów strategicznych wpływ mają między innymi 

czynniki makroekonomiczne, które są niezależne od działań firmy. Do czynników tych zaliczyć 

można: politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki 

Pieniężnej. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym mogą w istotny sposób 

wpłynąć negatywnie na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez Spółkę. Celem 

ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco śledzi zmiany w opisanym wyżej obszarze 

i dostosowuje działania do występujących zmian. 

  

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce 

Spółka prowadzi swoją działalność na rynku związanym ściśle z branżą budowlaną. Wyniki, 

jakie uzyskuje są związane z sytuacją na polskim rynku budowlanym, a ta z kolei z sytuacją 

makroekonomiczną w kraju. 

Na wyniki działalności wpływa wiele czynników m. in. tempo wzrostu gospodarczego, poziom 

inwestycji przedsiębiorstw, poziom inflacji, poziom bezrobocia. Pogorszenie się koniunktury 

gospodarczej może mieć negatywny wpływ na kolejne inwestycje w budownictwie, prowadząc 

do zmniejszenia zapotrzebowania na surowce stosowane do produkcji materiałów 

budowlanych oferowane przez Spółkę. Może to spowodować pogorszenie się wyników 

finansowych. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd podejmuje działania mające na celu 

obniżenie kosztów działalności oraz poprawę efektywności. Ponadto Emitent umacnia swoją 

pozycję na dotychczasowych oraz wkracza na nowe rynki zbytu, zapewniając w ten sposób 

dywersyfikację geograficzną przychodów. 

 

Ryzyko płynności  

Ryzyko utraty płynności finansowej przez Spółkę polega na wystąpieniu braku możliwości 

spłaty przez Spółkę jej zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Działania 

mające na celu ograniczenie przedmiotowego ryzyka obejmują właściwe zarządzanie 

płynnością finansową, realizowane poprzez poprawną ocenę poziomu zasobów środków 

pieniężnych w oparciu o plany przepływów środków pieniężnych w różnych horyzontach 

czasowych.  
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Ryzyko stopy procentowej  

Ekspozycja Spółki na zmiany stóp procentowych dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, 

z którego korzysta Spółka, a który oparty jest na zmiennej stopie procentowej bazującej na 

wskaźniku WIBOR + marża.  

Ryzykiem stopy procentowej obarczone są również udzielane przez Spółkę pożyczki.  

Spółka nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmian stóp procentowych. Działania dotyczące 

ograniczenia ryzyka zmian stóp procentowych obejmują bieżące monitorowanie sytuacji na 

rynku pieniężnym.  

 

Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Spółkę strat finansowych na skutek 

niewypełnienia przez klienta lub kontrahenta swoich zobowiązań. Ryzyko kredytowe jest 

głównie związane z należnościami Spółki od klientów oraz działalnością finansową Emitenta. 

Spółka podejmuje działania w celu minimalizacji tego ryzyka poprzez monitorowanie sytuacji 

finansowej kontrahentów oraz odpowiednie zabezpieczenie transakcji. 

 

Ryzyko kursowe  

Emitent w związku z dokonywanymi zakupami surowców od dostawców zagranicznych 

w szczególności w walucie EUR, narażony jest na wahania kursów walut. Istnieje ryzyko, 

iż negatywne dla Emitenta wahania kursów walut, mogą spowodować zmniejszenie marży ze 

sprzedaży. Spółka zabezpiecza się w dużej mierze przed tym ryzykiem, prowadząc sprzedaż 

krajową w walucie EUR. 

Dodatkowo Emitent zakłada, iż część wyrobów będzie trafiała na eksport, głównie do krajów 

Unii Europejskiej, gdzie walutą płatniczą jest EUR. Niekorzystny przelicznik EUR wobec PLN 

może spowodować wzrost cen sprzedaży produktów na tamtych rynkach, przez co staną się 

one mniej konkurencyjne. Ryzyko związane ze wzrostem kursu EUR jest większe od ryzyka 

związanego z jego deprecjacją. Wynika to z faktu, iż większa część sprzedaży produktów 

kupionych w walucie EUR realizowana jest w na rynku krajowym. Wzrost kursu EUR może 

prowadzić do zmniejszenia konkurencyjności oferowanych przez Spółkę towarów.  
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Ryzyko związane z inwestowaniem w papiery wartościowe  

Oprócz bieżącej działalności operacyjnej, Emitent prowadzi również działalność inwestycyjną 

w instrumenty finansowe podmiotów notowanych na rynkach podstawowym oraz 

alternatywnym GPW (akcje). Ryzyko łączące się z tą działalnością jest powiązane z wyceną 

instrumentów finansowych oraz ryzykiem pogorszenia koniunktury na rynku kapitałowym. 

Słabsza koniunktura może być przyczyną obniżenia poziomu wycen spółek, w które Emitent 

inwestuje, co może spowodować pogorszenie się jego wyników finansowych. Sporadycznie 

Emitent nabywa również na rynku niepublicznym instrumenty finansowe spółek, które zgodnie 

z zamiarem Emitentów, mają zostać wprowadzone do publicznego obrotu. 

Niniejsze ryzyko, ograniczane jest poprzez fakt, iż dobór akcji do portfela Emitenta 

poprzedzony jest szczegółową analizą fundamentalną. Dodatkowo Emitent inwestuje 

w papiery wartościowe spółek o dobrych parametrach wskaźnikowych.  

 

Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji 

Biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do 

przewidzenia zmienność, istotnym ryzykiem dla rozwoju Spółki mogą być zmiany przepisów 

lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa podatkowego i finansowego. 

W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych 

przepisów prawnych oraz współpracuje z profesjonalnymi doradcami oraz kancelarią prawną, 

starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać działania do występujących 

zmian.  

 

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

Zjawisko sezonowości sprzedaży produktów Spółki jest zjawiskiem naturalnym w każdej 

branży związanej z surowcami dedykowanymi dla chemii budowlanej. Efektem sezonowości 

jest coroczna niska sprzedaż w I i IV kwartale w stosunku do pozostałych miesięcy. 

Celem minimalizowania skutków sezonowości sprzedaży jest prowadzenie przez Spółkę 

działalności finansowej, która zapewnia przychody całoroczne, niezależnie od wahań 

sezonowych.  
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Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców i dostawców 

Głównymi odbiorcami produktów Spółki są producenci wyrobów z tworzyw sztucznych oraz 

producenci chemii budowlanej. Spółka poszerza krąg odbiorców celem rozwoju sprzedaży, 

jak również zastępuje dotychczasowych klientów, którzy z różnych względów zaprzestają 

współpracy ze Spółką np. w wyniku lepszej oferty od konkurencji. Zagrożeniem wynikającym 

z tego ryzyka jest istnienie grupy dużych odbiorców, których odejście byłoby zauważalne 

w obrotach rocznych.  

Ryzyko związane z uzależnianiem od dostawców jest znaczące ze względu na ograniczoną 

ilość producentów surowców chemicznych. Dywersyfikacja zakupów w przypadku niektórych 

surowców jest ograniczona. Pomimo dość dużej koncentracji kliku producentów w grupie 

dostawców Spółki, ryzyko to jest częściowo ograniczone silną pozycją Spółki w niszy rynku, 

na której działa. 

 

Ryzyko utraty kluczowych pracowników 

Działalność Spółki opiera się w znaczącym stopniu na kontakcie z klientami i trafnym 

podejmowaniu decyzji. Aspekty te wymagają wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

dobrze znających rynek surowców oraz rynek chemii budowlanej. Utrata kluczowych 

pracowników wraz z ich wiedzą oraz doświadczeniem może skutkować negatywnym 

wpływem na wynik finansowy Spółki Prymus S.A., a także trudnościami z realizacją umów, 

utratą klientów oraz pogorszeniem wizerunku i wiarygodności Spółki. 

Minimalizacja ryzyka związana jest przede wszystkim z zapewnieniem odpowiednich 

warunków pracy oraz dodatków motywacyjnych. 

 

Ryzyko związane z osiągnięciem celów strategicznych Spółki 

Strategia Emitenta zakłada poprawę warunków zakupu, przyśpieszenie realizacji zamówień, 

zwiększenie sprzedaży, rozwój produktów finansowych. Ich osiągnięcie wymaga 

odpowiedniej wiedzy i doświadczenia osób odpowiedzialnych za kierowanie firmą. Istotne 

zagrożenie wiąże się z możliwością zbyt optymistycznej oceny efektów przyjętych założeń 

strategicznych, co prowadzić może do podejmowania błędnych decyzji dotyczących 

organizacji działań dystrybucyjnych oraz związanych z rozwojem, w szczególności produktów 

finansowych. W związku z powyższym, istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych celów, co 

znalazłoby odbicie w sytuacji finansowej Emitenta. Trudności z osiągnięciem założonych 

celów strategicznych mogą być następstwem wpływu wielu nieprzewidywalnych czynników 
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zewnętrznych (przepisy prawa, popytu, warunki atmosferyczne, niestabilna sytuacja 

polityczna itp.).  

W celu ograniczenia niniejszego ryzyka na bieżąco analizowane są czynniki mogące mieć 

wpływ na działalność i wyniki Spółki. Wspomniana analiza służy opracowywaniu 

odpowiednich kroków, zmierzających w razie konieczności do łagodzenia i neutralizowania 

negatywnych czynników. 

 

Ryzyko związane z konkurencją 

Rynek, na którym działa Prymus S.A. jest rynkiem, na którym występuje duża 

konkurencyjność. Istnieje dużo firm, które działają w zakresie sprzedaży surowców oraz 

produktów gotowych dedykowanych dla branży chemii budowlanej. Również działalność 

finansowa prowadzona przez Spółkę posiada wielu konkurentów. Ilość podmiotów 

działających w tych branżach niesie za sobą również informację o dużej liczbie klientów, 

a więc pomimo możliwości zmniejszenia marży, ilość klientów zainteresowanych produktami 

i usługami Spółki będzie nadal duża.  

Minimalizując ryzyko konkurencji Spółka na bieżąco bada rynek, monitoruje działania 

promocyjne konkurentów i stara się nie tylko naśladować ich działania ale i kreować 

oczekiwania klientów, przez co znajduje miejsce dla swojej działalności.  

W zakresie sprzedaży surowców Spółka oferuje pełny „serwis” sprzedażowy dla swoich 

klientów, proponując doradztwo i współpracę na poziomie aplikacji surowców w produkcie 

gotowym. Oferujemy również pełną obsługę logistyczną dla naszych partnerów. Jest to nasza 

główna przewaga wobec konkurentów.  

Spółka, nie ma bezpośredniego wpływu na działania swoich konkurentów, ale dzięki 

przemyślanej strategii oraz stałej analizie i elastycznemu reagowaniu na ich działania jest 

w stanie z nimi skutecznie rywalizować i uzyskiwać nad nimi przewagę.  

 

Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń 

W przypadku zajścia nieprzewidywalnych zdarzeń, takich jak np. wojny, ataki terrorystyczne 

lub działanie sił przyrody, może dojść do niekorzystnych zmian, co może negatywnie wpłynąć 

na działalność Spółki. 

 


