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  Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

A Aktywa trwałe 7 691 726,77 12 032,12 97 609,28 

I. Wartości niematerialne 0,00 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 184 782,93 500,00 500,00 

1. Środki trwałe 184 782,93 500,00 500,00 

a) grunty 500,00 500,00 500,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 0,00 

d) środki transportu 184 282,93 0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

IV. Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 

V. Inwestycje w jednostkach zależnych 0,00 0,00 0,00 

VI. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 

VII. Pozostałe aktywa finansowe 7 506 943,84 0,87 0,00 

VIII. Pozostałe aktywa   0,00 11 531,25 97 109,28 

B Aktywa obrotowe 28 374 788,77 33 596 691,81 33 275 986,55 

I. Zapasy 0,00 0,00 1 688 673,05 

1. Materiały 0,00 0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 

4. Towary 0,00 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 80 079,09 278 185,80 556 649,56 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 80 079,09 278 185,80 556 649,56 

a) z tytułu dostaw i usług 8 776,94 103 508,80 20 629,56 

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
65 213,53 174 677,00 536 020,00 

c) inne 6 088,62 0,00 0,00 

III. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe aktywa finansowe 18 205 659,96 920 481,59 6 937 162,75 

1. w jednostkach powiązanych 17 349 000,00 0,00 4 197 162,75 

- udziały lub akcje 17 349 000,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 4 197 162,75 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

2. w pozostałych jednostkach 856 659,96 920 481,59 2 740 000,00 

- udziały lub akcje 385 454,47 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 2 740 000,00 

- udzielone pożyczki 471 205,49 920 481,59 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 

V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 077 452,82 28 232 287,38 24 073 080,81 

VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 596,90 95 453,60 20 420,38 

VII. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 4 070 283,44 0,00 

  Suma aktywów 36 066 515,54 33 608 723,93 33 373 595,83 
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  Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

A. Kapitał własny 35 698 830,18 33 452 611,33 33 337 199,79 

I. Kapitał podstawowy 8 491 213,18 8 491 213,18 8 491 213,18 

II. Kapitał zapasowy 2 762 733,78 8 762 733,78 8 762 733,76 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 24 893 737,33 15 341 126,00 15 341 126,00 

V. Zyski zatrzymane -2 695 072,96 -2 695 072,96 -2 695 072,94 

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 2 246 218,85 3 552 611,33 3 437 199,79 

          

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 367 685,36 156 112,60 36 396,04 

I. Rezerwy na zobowiązania 48 249,63 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 48 249,63 0,00 0,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

2. wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 319 435,73 134 412,60 36 396,04 

1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3 075,00 

- z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 3 075,00 

- inne 0,00 0,00 0,00 

2. wobec pozostałych jednostek 319 435,73 134 412,60 33 321,04 

a) pożyczki i kredyty 0,00 0,00 31,92 

b) z tytułu dostaw i usług 287 127,77 125 786,22 31 874,50 

c) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, 8 883,19 2 586,31 930,37 

e) z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00 

f) z tytułu wynagrodzeń 17 644,16 259,46 0,00 

g) inne 5 780,61 5 780,61 484,25 

h) 

zobowiązania związane z aktywami trwałymi 

przeznaczonymi do sprzedaży 
0,00 0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 21 700,00 0,00 

a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

b) krótkoterminowe 0,00 21 700,00 0,00 

  Suma pasywów 36 066 515,54 33 608 723,93 33 373 595,83 

     

 

Wartość księgowa 35 698 830,18 33 452 611,33 33 337 199,79 

 

Liczba akcji (średnia ważona w szt.) 11 398 530 11 090 209 10 986 685 

 

Wartość księgowa na jedną akcję 3,13 3,02 3,03 

 

Rozwodniona liczba akcji 11 398 530 11 090 209 10 986 685 

 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,13 3,02 3,03 
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Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 
01.01 -

30.09.2013 

01.07 - 

30.09.2013 

01.01 -

30.09.2012 

01.07 - 

30.09.2012 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00 0,00 52 818 245,87 18 991,78 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 52 501 965,17 0,00 

II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 188 456,60 5 824,78 

III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 127 824,10 13 167,00 

B Koszty działalności operacyjnej -652 381,23 -167 213,25 -56 090 993,39 -346 389,36 

I. Amortyzacja 0,00 0,00 -777 556,37 0,00 

II. Zużycie surowców i materiałów -14 406,11 -1 652,41 -41 230 516,63 6 501,37 

III. Usługi obce -422 517,80 -81 456,71 -4 440 487,15 -287 762,55 

IV. Podatki i opłaty -2 577,28 -1 038,00 -860 075,11 -6 815,27 

V. Wynagrodzenia -98 390,51 -46 721,11 -6 558 089,90 -36 359,78 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -5 143,15 -3 037,68 -1 636 761,04 -1 549,93 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe -109 346,38 -33 307,34 -471 296,82 -9 076,25 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 -116 210,37 -11 326,95 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -652 381,23 -167 213,25 -3 272 747,52 -327 397,58 

D Pozostałe przychody operacyjne 29 618,46 1 237,27 6 681 109,25 -589 542,17 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Dotacje 0,00 0,00 72 755,46 0,00 

III. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa 0,00 0,00 6 594 878,34 -589 542,27 

IV. Inne przychody operacyjne 29 618,46 1 237,27 13 475,45 0,10 

E Pozostałe koszty operacyjne -8 042,17 -1 236,57 -866 018,82 -18 266,39 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 -29 550,42 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne koszty operacyjne -8 042,17 -1 236,57 -836 468,40 -18 266,39 

F Zysk (strata) na działalności operacyjnej -630 804,94 -167 212,55 2 542 342,91 -935 206,14 

G Przychody finansowe   3 505 210,33 306 365,76 1 231 989,32 75 141,72 

H Koszty finansowe   -579 936,91 0,00 -337 132,44 409 340,61 

I Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 294 468,48 139 153,21 3 437 199,79 -450 723,81 

J Podatek dochodowy -48 249,63 -48 249,63 0,00 0,00 

K Zysk/(strata) netto z działalności  2 246 218,85 90 903,58 3 437 199,79 -450 723,81 

  Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 2 246 218,85 90 903,58 -450 723,81 -450 723,81 

  Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 3 887 923,60 0,00 
      

  Pozostałe całkowite dochody:         

  Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do wyniku 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Pozycje, które będą reklasyfikowane do wyniku w późniejszych 

okresach 
0,00 0,00 0,00 0,00 

  Suma całkowitych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 
      

  Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 2 246 218,85 90 903,58 -450 723,81 -450 723,81 

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 398 530 11 398 530 10 986 685 11 398 530 

  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,01 -0,04 -0,04 

  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 398 530 11 398 530 10 986 685 11 398 530 

  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,20 0,01 -0,04 -0,04 
      

  Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej 0,00 0,00 3 887 923,60 0,00 

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 398 530 11 398 530 10 986 685 11 398 530 

  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,35 0,00 

  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 398 530 11 398 530 10 986 685 11 398 530 

  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00 0,35 0,00 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

Lp. Wyszczególnienie 01.01. - 30.09.2013 01.07 - 30.09.2013 01.01. - 30.09.2012 01.07 - 30.09.2012 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej         

I. Zysk / Strata przed opodatkowaniem 2 294 468,48 139 153,21 3 437 199,79 -450 723,81 

II. Korekty razem  7 435 030,04 9 714 477,71 -5 950 686,00 1 272 622,05 

1. Amortyzacja 0,00 0,00 777 556,37 0,00 

2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 87 209,42 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -27 563,02 -11 342,47 -385 905,56 -97 162,75 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 809 941,80 -294 862,86 -7 243 140,90 -88 270,00 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 -1 504 627,57 -1 688 673,05 

7. Zmiana stanu należności 10 198 106,71 9 967 730,70 2 740 956,77 -556 649,56 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 740,20 66 017,66 84 385,30 36 364,12 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 73 687,95 -13 065,32 -333 169,66 3 667 013,27 

10. Inne korekty 0,00 0,00 -173 950,17 0,02 

III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II) 9 729 498,52 9 853 630,92 -2 513 486,21 821 898,24 

IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty 0,00 0,00 0,00   

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 9 729 498,52 9 853 630,92 -2 513 486,21 821 898,24 

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej         

I. Wpływy 5 301 581,90 282 437,42 35 717 318,47 3 556 270,00 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 5 301 581,90 282 437,42 11 171 612,46 3 556 270,00 

a) w jednostkach powiązanych 39 013,09 0,00 7 615 342,46 0,00 

b) w pozostałych jednostkach: 5 262 568,81 282 437,42 3 556 270,00 3 556 270,00 

   - zbycie aktywów finansowych 5 262 568,81 282 437,42 3 556 270,00 3 556 270,00 

   - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00 

   - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 24 545 706,01 0,00 

II. Wydatki 33 096 405,95 283 520,00 11 259 552,23 10 308 500,87 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 951 051,36 0,00 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym:  32 646 405,95 283 520,00 3 468 500,87 3 468 500,87 

a) w jednostkach powiązanych 32 362 885,95 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach: 283 520,00 283 520,00 3 468 500,87 3 468 500,87 

   - nabycie aktywów finansowych 283 520,00 283 520,00 3 468 500,87 3 468 500,87 

   - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 450 000,00 0,00 6 840 000,00 6 840 000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 794 824,05 -1 082,58 24 457 766,24 -6 752 230,87 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej         

I. Wpływy 0,00 0,00 1 151 384,32 31,92 

1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 1 151 384,32 31,92 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 89 509,03 89 509,03 0,00 0,00 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 89 509,03 89 509,03 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Odsetki  0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -89 509,03 -89 509,03 1 151 384,32 31,92 

D. Przepływy pieniężne netto razem -18 154 834,56 9 763 039,31 23 095 664,35 -5 930 300,71 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -18 154 834,56 9 763 039,31 23 095 664,35 -5 930 300,71 

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00  0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 28 232 287,38 314 413,51 977 416,46 30 003 381,52 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 10 077 452,82 10 077 452,82 24 073 080,81 24 073 080,81 

   - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00  0,00 0,00 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 

Lp. Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

          

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 33 452 611,33 29 900 000,00 29 000 000,00 

  Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 

I.a Kapitał  własny na początek okresu (BO), po korektach 33 452 611,33 29 900 000,00 29 000 000,00 

          

1.   Kapitał podstawowy na początek okresu 8 491 213,18 8 502 611,71 8 502 611,71 

1.1 Zmiany kapitału podstawowego 0,00 -11 398,53 -11 398,53 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

   - emisji akcji 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 -11 398,53 -11 398,53 

   - obniżenie kapitału 0,00 -11 398,53 -11 398,53 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8 491 213,18 8 491 213,18 8 491 213,18 

    

          

2.   Kapitał zapasowy na początek okresu 8 762 733,78 26 565 056,51 26 565 056,51 

2.1 Zmiany kapitału zapasowego -6 000 000,00 -17 802 322,73 -17 802 322,75 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 11 398,53 11 398,53 

   - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 11 398,53 11 398,53 

   -emisja akcji (agio) 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) -6 000 000,00 -17 813 721,26 -17 813 721,28 

   - pokrycia straty 0,00 -3 280 595,26 -3 280 595,28 

   - przekazania środków na fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych -6 000 000,00 -14 533 126,00 -14 533 126,00 

2.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 2 762 733,78 8 762 733,78 8 762 733,76 

          

3.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 

3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 

3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 

          

4.   Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 341 126,00 808 000,00 808 000,00 

4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 9 552 611,33 14 533 126,00 14 533 126,00 

a) 
zwiększenie z tytułu przekazania środków z kapitału zapasowego w celu nabycia akcji 

własnych 
6 000 000,00 14 533 126,00 14 533 126,00 

b) przeksięgowanie wyniku finansowego z roku poprzedniego 3 552 611,33 0,00   

c) zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 

4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 24 893 737,33 15 341 126,00 15 341 126,00 

    

5. Zyski zatrzymane na początek okresu -2 695 072,96 27 958 448,76 27 958 448,76 

5.1 Zmiany zysków zatrzymanych 0,00 -30 653 521,72 -30 653 521,70 

a) zwiększenie 0,00 3 280 595,26 3 280 595,28 

   - wynik finansowy z roku ubiegłego 0,00 0,00 0,00 

   - przekazanie środków z kapitału zapasowego 0,00 3 280 595,26 3 280 595,28 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 -33 934 116,98 -33 934 116,98 

   - podział wyniku finansowego - pokrycie straty roku ubiegłego 0,00 -33 934 116,98 -33 934 116,98 

   - podział wyniku finansowego - kapitał zapasowy 0,00 0,00 0,00 

   - podział wyniku finansowego - inne 0,00 0,00 0,00 

5.2 Zyski zatrzymane na koniec okresu -2 695 072,96 -2 695 072,96 -2 695 072,94 

          

6. Całkowite dochody ogółem 2 246 218,85 3 552 611,33 3 437 199,79 

a) Zysk netto 2 246 218,85 3 552 611,33 3 437 199,79 

b) Strata netto 0,00 0,00 0,00 

c) Odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 

    

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ) 35 698 830,18 33 452 611,33 33 337 199,79 

III. 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)  
35 698 830,18 33 452 611,33 33 337 199,79 
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Dodatkowe informacje dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego 

1. Informacje ogólne 
 

Prezentowane sprawozdanie jest skróconym śródrocznym sprawozdaniem finansowym   

Global Energy S.A. za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. 

  

 
 Podstawowe dane rejestrowe Spółki: 
 

- jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - 0000017849 

- posiada nr statystyczny w systemie REGON - 970517930 

- przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD - 64.20Z 

- jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez 

Urząd Skarbowy NIP    
- 926-00-01-337 

 

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień publikacji skróconego 

śródrocznego sprawozdania finansowego za III kwartał 2013 r. miała swoją siedzibę przy ul. Pankiewicza 3, 

00-696 Warszawa. 

 

 Przedmiotem działalności Spółki według statutu jest: 

 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

 Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (Hosting) i podobna działalność, 

 Pozostała działalność usługowa z zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 Działalność holdingów finansowych, 

 Działalność trustów, funduszów, i podobnych instytucji finansowych, 

 Leasing finansowy, 

 Pozostałe formy udzielania kredytów, 

 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indzie niesklasyfikowana z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

 Zarządzanie rynkami finansowymi, 

 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 

 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 

emerytalnych, 

 Pozostała działalność finansowa wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 

 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

 Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie, 

 Działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

 Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja, 

 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  

 Badania i analizy techniczne, 

 Reklama, 

 Badanie rynku i opinii publicznej, 

 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. 
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Informacje ogólne 

Giełda 

Giełda Papierów Wartościowych S.A. 

w Warszawie 

 ul. Książęca 4 

 00-498 Warszawa 

Symbol na GPW GLE 

Sektor na GPW Przemysł drzewny i papierniczy 

System depozytowo - rozliczeniowy: 

Krajowy Depozyt 

 Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)  

ul. Książęca 4  

00-498 Warszawa 

Kontakty z inwestorami: 
Warszawa, ul. Pankiewicza 3  

e-mail: info@globalenergy.pl 

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego za 2013 roku.  

  
a) Zgodność z wymogami MSSF 

  
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zachowaniem zasady istotności, 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w kształcie zatwierdzonym 

przez Unię Europejską a w szczególności z MSR 34. 

 

b)  Informacje dotyczące segmentów działalności  

 

Global Energy S.A. prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym. Obecnie głównym przedmiotem 

działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych (PKD 64.20Z). 

 

c)   Informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości   
 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu z dnia 13 maja 2013 roku dokonano zmian w polityce rachunkowości 

Emitenta.  

 

Obecnie Global Energy S.A. prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym, wobec powyższego 

zrezygnowano z prezentacji rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej ze względu na niewielką 

wartość informacyjną oraz małą przydatność dla czytelnika sprawozdania finansowego. Począwszy od I 

kwartału 2013 roku sprawozdanie z całkowitych dochodów będzie prezentowane wyłącznie w wersji 

porównawczej. 

 

W I kwartale 2013 roku,  z polityki rachunkowości  wyeliminowano zapisy dotyczące zapasów w 

Jednostce. Analogicznie do poprzedniego punktu, jest to spowodowane zaniechaniem działalności 

podstawowej prowadzonej przez Hardex S.A. (sprzedaż przedsiębiorstwa 29.06.2012 roku) oraz 

rozpoczęciem inwestycji w nowym obszarze przez Global Energy S.A. 

 

Aktywa finansowe zostały zaktualizowane o informację na temat pożyczek i należności, instrumentów 

dostępnych do sprzedaży jak również instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy. W ocenie Zarządu powyższe zmiany należy uznać za konieczne z punktu 

widzenia zmiany profilu prowadzonych inwestycji, jak również niezbędne dla właściwej oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej działalności Emitenta. Powyższa zmiana pozwoli na właściwe 

zaprezentowanie efektów realizowanej przez Zarząd strategii inwestycyjnej.  

 

Pozostałe zasady stosowane do wyceny składników majątku nie uległy istotnym zmianom w 

porównaniu do poprzedniej wersji polityki rachunkowości. 
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d) Dane porównawcze i okresy prezentowane w sprawozdaniu 

 
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

Sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Dane 

porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 30 września 2012 r., 31 grudnia 2012 r. dla 

sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres 3 oraz 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 r. dla 

sprawozdania z całkowitych dochodów, za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 r. dla 

sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 r., i  

12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 r. dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym. 

 

Zaprezentowane dane finansowe na dzień 30 września 2013 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 

tą datą, jak również porównywalne dane finansowe za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2012 

roku, zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym Global Energy S.A. nie podlegały 

przeglądowi ani badaniu przez biegłego rewidenta. Zaprezentowane dane finansowe za okres 9 

miesięcy zakończony 30 września 2013 roku, jak również porównywalne dane finansowe za okres 9 

miesięcy zakończony 30 września 2012 roku, zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu 

finansowym nie podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta. Dane na dzień 31 grudnia 2012 roku 

podlegały badaniu, a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2012 została 

wydana dnia 22 kwietnia 2013 roku. 

 

e) Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw, 

rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach 

aktualizujących wartość składników aktywów  

 

Zgodnie z MSR 37 Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania w momencie wystąpienia wystarczających 

przesłanek do ich utworzenia.  

 

Na dzień bilansowy spółka przeprowadziła analizę w zakresie oceny przesłanek utraty wartości. 

Przeprowadzona analiza nie wskazała przesłanek ewentualnej utraty wartości. Testy dotyczące utraty 

wartości zgodnie z polityką rachunkowości zostaną dokonane na dzień 31.12.2013 roku, ponadto spółka 

przeprowadza również testy na inne dni bilansowe, jeżeli analiza przesłanek utraty wartości wskaże 

taką konieczność. 

Zgodnie ze stanem na dzień 30.09.2013 roku, Emitent nie prezentuje aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. Na dzień bilansowy w Global Energy S.A. występuje rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego w kwocie 48 249,63 zł. 

3. Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych 
 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym, Spółka nabyła środki transportu w formie pojazdów 

ciężarowych i osobowych. 

4. Koszty działalności operacyjnej 
 

Koszty według rodzaju 
01.01 -

30.09.2013 

01.07 - 

30.09.2013 

01.01 -

30.09.2012 

01.07 - 

30.09.2012 

amortyzacja 0,00 0,00 -777 556,37 0,00 

zużycie materiałów i energii -14 406,11 -1 652,41 -41 230 516,63 6 501,37 

usługi obce -422 517,80 -81 456,71 -4 440 487,15 -287 762,55 

podatki i opłaty -2 577,28 -1 038,00 -860 075,11 -6 815,27 

wynagrodzenia -98 390,51 -46 721,11 -6 558 089,90 -36 359,78 

ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
-5 143,15 -3 037,68 -1 636 761,04 -1 549,93 

pozostałe koszty rodzajowe -109 346,38 -33 307,34 -471 296,82 -9 076,25 

wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
0,00 0,00 -116 210,37 -11 326,95 

Koszty według rodzaju, razem -652 381,23 -167 213,25 -56 090 993,39 -346 389,36 
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5. Należności handlowe i pozostałe 
 

Należności 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

od pozostałych jednostek 8 776,94 103 508,80 20 629,56 

Należności z tytułu dostaw i usług brutto 8 776,94 103 508,80 20 629,56 

Odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 0,00 0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 8 776,94 103 508,80 20 629,56 

 

 

Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

Pozostałe należności (brutto) 71 302,15 174 677,00 536 020,00 

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 65 213,53 174 677,00 536 020,00 

Należności z tytułu dywidend 0,00 0,00 0,00 

Należność z emisji akcji 0,00 0,00 0,00 

Inne 6 088,62 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe należności (netto) 71 302,15 174 677,00 536 020,00 

6. Zobowiązania handlowe i pozostałe  
 

Wyszczególnienie 30.09.2013 31.12.2012 30.09.2012 

wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 3 075,00 

wobec pozostałych jednostek 319 435,73 134 412,60 33 289,12 

Zobowiązania z tytułu dywidend 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 287 127,77 125 786,22 31 874,50 

Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń, w tym: 
8 883,19 2 586,31 930,37 

 - podatek VAT 0,00 0,00 0,00 

 - podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 0,00 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych 5 090,00 1 658,00 310,00 

 - zobowiązania wobec ZUS 3 793,19 928,31 620,37 

 - pozostałe 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 17 644,16 259,46 0,00 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych 

dłużnych instrumentów finansowych 
0,00 0,00 0,00 

Pozostałe zobowiązania 5 780,61 5 780,61 484,25 

Zobowiązania krótkoterminowe razem                

(bez kredytów) 
319 435,73 134 412,60 36 64,12 

7. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do Przepływów Pieniężnych. 
 

Zmiana stanu: Bilans otwarcia 
Bilans 

zamknięcia 
Różnica 

Przepływy 

pieniężne 

Różnica między 

przepływami 

pieniężnymi a zmianą 

bilansową 

Środki pieniężne i 

ekwiwalenty pieniężne 
28 232 287,38 10 077 452,82 -18 154 834,56 -18 154 834,56 0,00 
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Zobowiązań 

krótkoterminowe bez 

pożyczek 

134 412,60 319 435,73 185 023,13 740,20 -184 282,93 

RAZEM 28 366 699,98 10 396 888,55 -17 969 811,43 -18 154 094,36 -184 282,93 

 

 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 

Zmiana bilansowa 185 023,13 

Zmiana w przepływach pieniężnych 740,20 

Różnica: -184 282,93 

 - zobowiązanie z tytułu działalności 

inwestycyjnej 
-184 282,93 

8. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych 

aktywów oraz odwróceniu takich odpisów. 
 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym, w Global Energy S.A. nastąpiło rozwiązanie odpisu 

aktualizującego wartość akcji na łączną kwotę 563 139,89 zł, związanego ze sprzedażą aktywów 

finansowych znajdujących się w portfelu Global Energy S.A. oraz nastąpiło odwrócenie wyceny 

bilansowej w stosunku do posiadanych papierów wartościowych o wartości 579 878,33 zł. 

9. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań 

naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 
 

W prezentowanym okresie Global Energy S.A. nie korzystał z zewnętrznych form finansowania 

działalności. 

10. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 

wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 

1) Nabycie akcji własnych 

 

Zarząd Global Energy S.A. poinformował, że działając w oparciu o upoważnieniem udzielone uchwałą 

nr 38 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz na podstawie uchwały Zarządu, 

w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych, w dniu 9 października 2013 roku Spółka 

nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.997 akcji własnych po średniej cenie 

jednostkowej za akcję wynoszącej 1,20 zł. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym podczas sesji 

giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Akcje własne Spółki, o których mowa powyżej, 

reprezentują 0,0438 proc. kapitału zakładowego Spółki i 0,0438 proc. głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zarząd Global Energy S.A. przekazał do publicznej wiadomości, że działając w oparciu o 

upoważnieniem udzielone uchwałą nr 38 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku 

oraz na podstawie uchwały Zarządu, w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych, w dniu 

4 września 2013 roku Spółka nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000 

akcji własnych po średniej cenie jednostkowej za akcję wynoszącej 1,63 zł. Nabycie nastąpiło na rynku 

regulowanym podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Akcje własne Spółki, o 

których mowa powyżej, reprezentują 0,0877 proc. kapitału zakładowego Spółki i 0,0877 proc. głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Od dnia rozpoczęcia programu skupu akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 74.997 akcji własnych 

stanowiących 0,6579 proc. kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 0,6579 proc. głosów na 

Walnym Zgromadzeniu. 
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2) Zawarcie szczegółowych umów w zakresie pozyskania kapitału oraz finansowania dłużnego. 

 

 

Zarząd Global Energy S.A., w związku z postanowieniami zawartymi w umowie ramowej z dnia 22 

kwietnia 2013 roku na pozyskanie kapitału niezbędnego do finansowania obecnych i przyszłych 

inwestycji Emitenta w branży OZE, dotyczącymi tego, iż pozyskanie konkretnych środków 

przeznaczonych na określone projekty realizowane przez Emitenta regulowane będzie odrębnymi 

umowami wykonawczymi zawieranymi do przedmiotowej umowy ramowej, poinformował o zawarciu 

w dniu 2 września 2013 roku umowy w zakresie pozyskania środków finansowych w wysokości do 

5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) z przeznaczeniem na rozwój i finansowanie pracujących 

instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE). Z kolei w dniu 31 października 

2013 zawarto Aneks do przedmiotowej umowy zwiększający kwotę finansowania do 10.000.000,00 zł. 

 

Przedmiotowa umowa ma na celu pozyskanie kapitału celem sfinansowania inwestycji w branży OZE 

na terenie Polski, która jest pracującą instalacją przynoszącą zyski ze sprzedaży energii elektrycznej. 

Zaplanowana przez Zarząd akwizycja jest zgodna z przyjętą strategią rozpoczęcia inwestycji również 

na terenie Polski, jednak głównie w projekty z pozwoleniami na budowę oraz istniejące instalacje o 

przewidywalnych przychodach i zyskach z uwagi na brak zagwarantowanych polskimi przepisami 

stawek wykupu "zielonej energii", czyli tzw. taryf typu FIT (feed-in tariff).  

Natomiast w związku z ogłoszeniem w dniu 14.11.2013 roku przez Zarząd rozszerzonej strategii 

inwestycyjnej, znaczna cześć kwoty pozyskanego finansowania zostanie przeznaczona na realizację 

inwestycji oraz akwizycji z obszaru nowej działalności, o której mowa poniżej w ust. 28 niniejszego 

sprawozdania. 

 

Zarząd Global Energy S.A. informuje, że zawarcie powyższych umów stanowi przejaw realizacji 

przyjętej na początku 2013 roku strategii rozwoju Spółki w obszarze inwestycji w OZE na terenie 

Europy. Ponadto Emitent potwierdza kontynuowanie procesu kolejnych akwizycji w obszarze OZE na 

przestrzeni 4 kwartału 2013 roku, jednak wskazuje, że głownie planuje skoncentrować się na 

inwestycjach w nowe obszary działalności ze względu na potencjał realizacji większych zysków. 

 

 

3) Transakcja związana z nabyciem akcji w Spółce New Vision Management AD. 

 

Dnia 26 marca 2013 roku została zawarta umowa z firmą Markova Mogila Wind Farm Limited. Celem 

zawarcia umowy było przeniesienie na rzecz Global Energy S.A. (dawniej Libra Capital S.A.) 5 100 

akcji New Vision Management AD, spółki akcyjnej utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z 

siedzibą w Sofii reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki.  Spółka  Markova Mogila Wind 

Farm Limited w dniu zawarcia umowy była akcjonariuszem Spółki New Vision Managment AD, 

posiadającej 5100 akcji Spółki reprezentujących 100% kapitału zakładowego. Spółka New Vision 

Managment AD dysponuje prawami do realizacji projektu Markova Mogila – park wiatrowy 60 MW i 

park solarny do 5 MW. Spółce przysługuje prawo do nieruchomości na której będzie realizowany 

projekt oraz dokumentacji wydanej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa umożliwiającymi 

realizację transakcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cena transakcyjna uzgodniona 

między stronami wyniosła 14 850 000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów osiemset 

pięćdziesiąt tysięcy) za wszystkie akcje.  

 

W treści wyżej wymienionej umowy Zbywca zobowiązał się  w terminie do dnia 31 marca 2014 roku 

do uzyskania wszelkich ostatecznych i prawomocnych pozwoleń, zgód oraz decyzji administracyjnych 

do realizacji przedmiotowego projektu.   

 

 

Umowa zbycia akcji zawiera gwarancje, iż:  

 

1/ Spółce przysługuje prawo własności do nieruchomości na której realizowany jest projekt Markova 

Mogila;  

 

2/ Spółka dysponuje wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostateczną w 

administracyjnym toku instancji zgodą na realizację projektu Markova Mogila, w tym w szczególności, 

ale nie wyłącznie, zgodą na budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 60 MW (sześćdziesiąt 

megawatów);  

 

http://gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/reports/espi/view/241787
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3/ Spółka dysponuje wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostateczną w 

administracyjnym toku instancji zgodą na realizację projektu Markova Mogila wydaną przez organ 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo i nadzór nad ruchem lotniczym;  

 

4/ Spółka dysponuje wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunkami przyłączenia 

projektu Markova Mogila, do sieci elektroenergetycznej należącej do NEK (Nacionalna Elektricheska 

Kompania EAD);  

 

5/ Spółka dysponuje wynikami badania wietrzności na nieruchomości na której realizowany jest projekt 

Markova Mogila, przeprowadzonymi przez profesjonalny podmiot i trwającymi nie krócej niż 1 (jeden) 

rok;  

 

6/ Spółka dysponuje wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem zgodą na wybudowanie na 

nieruchomości własnej na której realizowany jest projekt Markova Mogila, stacji transformatorowej 

celem prawidłowej realizacji projektu oraz prawidłowego podłączenia turbin wiatrowych do sieci 

energetycznej.  

 

7/ Sytuacja finansowa Spółki jest korzystna, Spółka nie posiada kredytów ani wymagalnych 

zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, kapitały własne Spółki są dodatnie a aktywa Spółki 

znacznie przewyższają wartość zobowiązań.  

 

8/ Spółka posiada środki pieniężne w wysokości 500.000 złotych niezbędne do realizacji prac 

projektowych i przygotowania inwestycji pod przyszłą budowę, a także umowy na obsługę innych 

projektów z obszaru OZE, realizowanych przez zewnętrzne podmioty, z której spodziewane wpływy w 

okresie roku mogą wynieść ponad 2.000.000 złotych.  

 

Zgodnie zawartą umową naruszenie wyżej wymienionych gwarancji sankcjonowane jest karami 

umownymi sięgającymi 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) przysługującymi Global Energy S.A. 

Nabycie akcji Spółki New Vision Managment AD, zostało pokryte ze środków własnych Spółki.   

Markova Mogila Wind Farm Limited zagwarantowała Emitentowi w umowie, iż w terminie do dnia 31 

marca 2014 roku Spółka uzyska wszelkie ostateczne w administracyjnym toku instancji i prawomocne 

pozwolenia, zgody oraz decyzje, niezbędne zgodnie z miejscowo właściwym prawem do realizacji 

projektu Markova Mogila, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie pozwolenie na budowę niezbędne 

do realizacji projektu parku wiatrowego do 60 MW wraz z instalacją turbin wiatrowych. W zamian za 

wypełnienie zobowiązania spoczywającego na Zbywcy, Zbywca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w 

kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Naruszenie wyżej wymienionej gwarancji  sankcjonowane 

będzie karami umownymi sięgającymi kwoty 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych) przysługującymi  

Global Energy S.A.   

 

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 3 (MSSF 3), Jednostka 

prezentuje wymagane ujawnienia związane z nabyciem spółki New Vision Management AD. 

 

New Vision Management AD 

Wymagane ujawnienia wg MSSF 3 Wyjaśnienie 

Nazwa i opis jednostki przejmowanej 
New Vision Management AD - z siedzibą w 

Bułgarii, w Sofi. 

Data przejęcia  26 marca 2013 roku 

Procent przejętych udziałów kapitałowych z prawem głosu 100%  udziałów  i praw głosu. 

Główne przyczyny połączenia jednostek oraz opis tego, w jaki 

sposób jednostka przejmująca objęła kontrolę nad jednostką 

przejmowaną 

W celu realizacji strategii Global Energy S.A. 

której ekonomicznym celem nabycia akcji 

Spółki było nabycie praw do projektów 

realizowanych przez Spółkę w obszarze 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

Jakościowy opis czynników, które doprowadziły do ujęcia 

wartości firmy, takich jak oczekiwana synergia łączących się 

działalności jednostki przejmowanej i jednostki przejmującej, 

wartości niematerialne niekwalifikujące się do osobnego ujęcia 

oraz inne czynniki 

W wyniku rozliczeń nie powstała wartość 

firmy 
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Wartość godziwa na dzień przejęcia całkowitej przekazanej 

zapłaty oraz wartość godziwa na dzień przejęcia każdej 

głównej kategorii zapłaty  

Łączna cena 100% akcji w spółce wyniosła 

15 013 885,95 zł. (Cena za nabycie akcji 

nastąpiła w dniu 19 lutego 2013 roku w kwocie 

14 850 000, 00 zł oraz 11 kwietnia 2013 roku 

w kwocie 39 841,00 EUR) 

Kwota wartości firmy, co do której oczekuje się, że dla celów 

podatkowych będzie stanowić koszt uzyskania przychodu 

W wyniku rozliczeń nie powstała wartość 

firmy 

Uzgodnienie wartości bilansowej wartości firmy na początek i 

na koniec okresu sprawozdawczego  

W wyniku rozliczeń nie powstała wartość 

firmy 

 

4) Transakcja związana z nabyciem udziałów w Spółce Geotherm Energy EOOD. 

 

W dniu 6 lutego 2013 roku została zawarta umowa ze Spółką Spilatro Limited która została zawarta 

celem uzyskanie kontroli nad posiadanym przez Geotherm Energy EOOD pakietem udziałów, 

reprezentujących m.in. 10 proc. kapitału zakładowego, spółki Eko Novenergy OOD - utworzonej 

zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, która realizuje na terenie Bułgarii 

szereg projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem umowy było 

przeniesienie na rzecz Global Energy S.A. (dawniej Libra Capital S.A.)  500 udziałów reprezentujących 

100% kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki 

Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, posiadającej 10 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki EKO 

Novenergy OOD. Projekty realizowane przez spółkę Eko Novenergy OOD posiada gwarancje 

finansowania na realizację wszystkich projektów spółki ze strony luksemburskiego funduszu 

NovEnergia II Energy&Environment (SCA) SICAR. Większościowym udziałowcem Eko Novenergy 

OOD jest pośrednio Novenergia II Energy&Environment (SCA) SICAR. 

 

Eko Novenergy OOD realizuje obecnie, za pośrednictwem spółek celowych, sześć projektów, z zakresu 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności: 

 

1) 4 projekty budowy farm wiatrowych: 

 

a. Momchilgrad (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy) - o łącznej mocy do 50 MW / 

zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej; 

 

b. Dragoman (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 1) - o łącznej mocy do 40 MW / 

zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej; 

 

c. Rakovo (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 2) - o łącznej mocy do 80 MW, zgoda na 

realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej; 

 

d. Svilengrad (za pośrednictwem spółki zależnej Kableshkovo Energy) - o łącznej mocy do 100 MW 

(sto megawatów), zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej Svilengrad; 

 

2) 2 istniejące instalacje paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem spółki zależnej Dabovo Energy. 

 

Spółki w stu procentach zależne od Eko Novenergy OOD realizujące poszczególne projekty dysponują 

wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem i obowiązującymi rozporządzeniami, 

ostatecznymi w administracyjnym toku instancji zgodami na realizację wyżej wymienionych 

przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowy farm wiatrowych oraz zgodami na użytkowanie i 

eksploatację, a także licencją na produkcję i sprzedaż energii, z istniejących instalacji paneli 

fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,66 MW. 

 

Spółka holdingowa Eko Novenergy OOD dysponuje m.in.: 

 

1) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostatecznymi w administracyjnym toku 

instancji zgodami na realizację projektów wymienionych powyżej, wydanymi przez organ 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo i nadzór nad ruchem lotniczym; 

 

2) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunkami przyłączenia, projektów 

poszczególnych do sieci elektroenergetycznej należącej do NEK (Nacionalna Elektricheska 

Kompania EAD); 
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3) wynikami badania wietrzności o sile wiatru w przedziale 6-7 m/s dla projektów Momchilgrad, 

Dragoman, Rakovo i Svilengrad, przeprowadzonymi przez profesjonalny podmiot i trwającymi nie 

krócej niż 1 rok. 

 

W zamian za nabycie 500 udziałów Geotherm Energy  EOOD Global Energy S.A. zapłaciła kwotę 

17 180 000,00 zł. 

 

W treści umowy Sprzedający zagwarantował Kupującemu uzyskanie do końca 2013 roku wszelkich 

ostatecznych w administracyjnym toku instancji i prawomocnych pozwoleń, zgód lub decyzji, 

niezbędnych zgodnie z miejscowo właściwym prawem do rozpoczęcia budowy projektów 

Momchilgrad oraz Rakovo, wymienionych w niniejszym raporcie, a Global Energy  S.A. zobowiązała 

się do zaoferowania sprzedającemu objęcia 1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela Global 

Energy S.A. za cenę emisyjną w wysokości 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). W wypadku 

zrealizowania gwarancji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu, Sprzedający otrzyma 

wynagrodzenie za sukces w kwocie 3.000.000 zł (trzy miliony złotych). Umowa zbycia udziałów 

zawiera również wszystkie gwarancje co do dobrego stanu spółki Geotherm Energy EOOD, Eko 

Novenergy OOD, jej spółek zależnych oraz wymienionych w niniejszym raporcie projektów 

prowadzonych przez te spółki. Naruszenie tych gwarancji sankcjonowane jest karami umownymi 

sięgającymi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) przysługującymi Global Energy S.A. 

 

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 3 (MSSF 3), Jednostka 

prezentuje wymagane ujawnienia związane z nabyciem spółki New Geotherm Energy EOOD 

.Geotherm Energy EOOD 

Wymagane ujawnienia wg MSSF 3 Wyjaśnienie 

Nazwa i opis jednostki przejmowanej 
Spółka Geoterm Energy EOOD - z siedzibą w 

Bułgarii, w Sofi. 

Data przejęcia  6 lutego 2013 roku 

Procent przejętych udziałów kapitałowych z prawem głosu 100%  udziałów  i praw głosu. 

Główne przyczyny połączenia jednostek oraz opis tego, w jaki 

sposób jednostka przejmująca objęła kontrolę nad jednostką 

przejmowaną 

W celu realizacji strategii Global Energy S.A. 

związanej z uzyskaniem kontroli nad 

posiadanym przez Geotherm Energy EOOD, 

pakietem udziałów reprezentujących 10% 

kapitału zakładowego spółki Ekonovenergy 

OOD. 

Jakościowy opis czynników, które doprowadziły do ujęcia 

wartości firmy, takich jak oczekiwana synergia łączących się 

działalności jednostki przejmowanej i jednostki przejmującej, 

wartości niematerialne niekwalifikujące się do osobnego 

ujęcia oraz inne czynniki 

W wyniku rozliczeń nie powstała wartość firmy 

Wartość godziwa na dzień przejęcia całkowitej przekazanej 

zapłaty oraz wartość godziwa na dzień przejęcia każdej 

głównej kategorii zapłaty  

Łączna cena 100% akcji w spółce wyniosła 

17 349 000,00 zł. (Cena za nabycie akcji 

nastąpiła w dniu 7 lutego 2013 roku w kwocie 

17 180 000,00 zł oraz 8 marca 2013 roku w 

kwocie 169 000,00 zł) 

Kwota wartości firmy, co do której oczekuje się, że dla celów 

podatkowych będzie stanowić koszt uzyskania przychodu 
W wyniku rozliczeń nie powstała wartość firmy 

W przypadku okazyjnego nabycia - kwota zysku oraz pozycja 

w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w której taki zysk 

ujęto oraz przyczyny, które doprowadziły do powstania zysku 

z transakcji 

Nie dotyczy 

W przypadku każdego połączenia jednostek, w którym 

jednostka przejmująca posiada mniej niż 100 procent 

udziałów kapitałowych w jednostce przejmowanej na dzień 

przejęcia 

Nie dotyczy 

Uzgodnienie wartości bilansowej wartości firmy na początek i 

na koniec okresu sprawozdawczego  
W wyniku rozliczeń nie powstała wartość firmy 
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5) Transakcja związana ze zbyciem 50% akcji w Spółce New Vision Managment AD. 

 

Dnia 25 czerwca 2013 roku została zawarta umowa z funduszem inwestycyjnym „Bressington Limited” 

z siedzibą w Hong Kongu na podstawie której została zawarta transakcja zbycia przez Global Energy 

S.A. 2 550 akcji reprezentujących 50 procent kapitału zakładowego Spółki New Vision Managment AD 

z siedzibą w Bułgarii uprawniających do 50 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki za cenę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 

 

Celem transakcji było pozyskanie partnera do realizacji projektów w obszarze wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych, w szczególności do dalszego rozwoju projektu parku wiatrowego „Markova 

Mogila” zlokalizowanego w miejscowości Cherven Briag w tym budowy instalacji turbin wiatrowych o 

ostatecznej mocy zależnej od prawnych i finansowych uwarunkowań występujących w branży OZE w 

poszczególnych okresach realizacji każdego z etapów powstawania farmy.  

 

Bressington Limited zagwarantował Spółce Global Energy S.A. wsparcie w obszarze pozyskania 

technologii oraz finansowania na atrakcyjnych warunkach co umożliwi realizację projektu farmy 

wiatrowej „Markova Mogila” przy osiągnięciu satysfakcjonującej rentowności projektu. 

Strony umowy zagwarantowały w niej wzajemnie następujące elementy:  

 

 

1) Zbywca jest jedynym akcjonariuszem Spółki, któremu przysługuje własność 100 proc. akcji 

Spółki; 

 

2) Zbywca posiada niezbędne korporacyjne zgody na zawarcie transakcji;  

 

3) Zbywca oświadczył Nabywcy, że do dnia zawarcia transakcji nie zostały podjęte żadne uchwały 

podwyższające kapitał zakładowy Spółki lub dające opcje na objęcie udziałów Spółki w 

przyszłości; 

 

4) Zbywca oświadczył, że otrzymał i że jest w posiadaniu wszystkich akcji Spółki; 

 

5) Strony oświadczyły, że posiadają prawidłowe umocowanie do zawarcia transakcji, a ponadto że jej 

zawarcie nie skutkuje złamaniem jakiejkolwiek umowy lub porozumienia czy też decyzji 

administracyjnej lub obowiązujących przepisów prawa w kraju Zbywcy oraz Nabywcy; 

 

6) Zbywca przekazał Nabywcy kopię kompletnej dokumentacji Spółki pozwalającej na prawidłowe 

zarządzanie Spółką oraz jej majątkiem i skuteczne dysponowanie prawami korporacyjnymi Spółki; 

 

7) Zbywca oświadczył, że zbywane akcje są w pełni opłacone, nie są uprzywilejowane, obciążone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich, a także nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania 

administracyjnego czy sądowego i nie są związane z innymi umowami zabezpieczającymi 

możliwość swobodnego przejścia ich własności na Nabywcę;  

 

8) Strony oświadczyły, że nie są im znane żadne faktyczne ani prawne okoliczności mogące 

powodować nieskuteczność i nieważność zawartej umowy;  

 

9) Zbywca oświadczył, że Spółka uzyska do dnia 31 marca 2014 roku wszelkie niezbędne pozwolenia 

umożliwiające rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej;  

 

10) Zbywca oświadczył, że w celu realizacji zobowiązania określonego w ust. 9 powyżej dołoży 
wszelkich starań na koszt własny, a także nie podejmie żadnych czynności mogących powodować 

lub przyczynić się w jakimkolwiek stopniu do nie uzyskania pozwoleń lub dokumentacji 

niezbędnej do zakończenia fazy projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, a ponadto Zbywca 

zobowiązany jest do podejmowania czynności skutkujących uzyskaniem wszystkich pozwoleń 

koniecznych do rozpoczęcia budowy tak długo jak to będzie niezbędne aby takie pozwolenia 

zostały udzielone Spółce  

 

11) Zbywca ponadto oświadczył, że w chwili przejścia na Nabywcę własności akcji Spółki posiadać 
ona będzie:  

 

a) prawo własności nieruchomości na której realizowany jest projekt farmy wiatrowej „Markova 

Mogila”; 
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b) wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostateczną w administracyjnym toku instancji 

zgodę na realizację projektu farmy wiatrowej, w szczególności zgodą na budowę  farmy wiatrowej 

o mocy do 60 MW (sześćdziesiąt megawatów);  

 

c) wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostateczną w administracyjnym toku instancji 

zgodę na realizację projektu farmy wiatrowej wydaną przez organ odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo i nadzór nad ruchem lotniczym; 

 

d) wydane zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunki przyłączenia farmy wiatrowej o mocy 

do 60 MW (sześćdziesiąt megawatów) do sieci elektroenergetycznej NEK („Nacionalna 

Elektricheska Kompania EAD”); 

 

e) wynikami badania wietrzności w obszarze nieruchomości na której realizowany jest projekt farmy 

wiatrowej, przeprowadzonymi przez profesjonalny podmiot i trwającymi nie krócej niż jeden rok; 

 

f) wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem zgodę na wybudowanie na nieruchomości 

własnej na której realizowany jest projekt farmy wiatrowej, stacji transformatorowej celem 

prawidłowej realizacji projektu oraz prawidłowego podłączenia turbin wiatrowych do sieci 

energetycznej;  

 

g) korzystną sytuację majątkową, m.in. poprzez brak kredytów ani wymagalnych zobowiązań  

bilansowych i pozabilansowych, dodatnie kapitały własne Spółki znacznie przewyższające wartość  

zobowiązań; 

 

h) środki pieniężne w wysokości co najmniej 100.000 euro niezbędne do realizacji dalszych prac 

projektowych i przygotowawczych inwestycji pod przyszłą budowę  instalacji turbin wiatrowych, a 

także umowy na obsługę innych projektów z obszaru OZE, realizowanych przez podmioty trzecie, 

z której spodziewane wpływy w okresie roku są szacowane na kwotę 500.000 euro. 

 

Naruszenie przez Zbywcę gwarancji zawartych powyżej w ust. 9 sankcjonowane jest karami 

umownymi sięgającymi równowartości kwoty 1.000.000 zł (jeden miliony złotych).  

Naruszenie przez Zbywcę gwarancji zawartych powyżej w ust. 10 sankcjonowane jest karami 

umownymi sięgającymi równowartości kwoty 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).  

Naruszenie przez Zbywcę gwarancji zawartych powyżej w ust. 11 pkt. a-h sankcjonowane jest karami 

umownymi sięgającymi równowartości kwoty 2.000.000 zł (dwa miliony złotych).  

Powyższe wysokości kar umownych wyczerpują możliwość dochodzenia dodatkowego odszkodowania 

przekraczającego łączną ich wartość.  

 

6) Pozostałe dokonania i niepowodzenia w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 

najważniejszych zdarzeń ich dotyczących w układzie chronologicznym z wyłączeniem zdarzeń 

wymienionych w pkt. 1) - 3). 

 

22 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł, z profesjonalnym podmiotem specjalizującym się w 

pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, umowę ramową dotyczącą współpracy przy pozyskiwaniu 

kapitału dla Emitenta. Na podstawie zawartej umowy ramowej prowadzone będą działania zmierzające  

do pozyskania kapitału, zarówno udziałowego jak i dłużnego, w łącznej wysokości do 100.000.000 

USD z przeznaczeniem na rozwój obecnych i finansowanie kolejnych projektów w obszarze 

wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych realizowanych przez Global Energy S.A. Zawarcie umowy 

ramowej jest zdaniem Zarządu potwierdzeniem kontynuacji przyjętej strategii inwestycyjnej w zakresie 

źródeł odnawialnych oraz kolejnych akwizycji w 2013 roku, a także dalszego rozwoju spółki poprzez 

działalność w nowych obszarach inwestycyjnych. 

 

W dniu 26 kwietnia 2013 roku AKB „Lanta-Bank” (ZAO) zawarła umowę zbycia akcji w kapitale 

zakładowym spółki Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA z siedzibą w Warszawie (SFS sp. 

z o.o. ergo SKA). Przed transakcją AKB „Lanta-Bank” (ZAO) posiadał pośrednio przez SFS sp. z o.o. 

ergo SKA (akcjonariusza Global Energy S.A.) akcji Spółki Global Energy S.A. uprawniających do 

29,19% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. 

 

Zarząd Global Energy S.A. ("GE") poinformował, że w dniu 25 czerwca 2013 roku otrzymał podpisany 

przez drugą stronę egzemplarz porozumienia o współpracy z CIB ("Chinese Investments Bulgaria") 

Holding AD z siedzibą w Sofii dalej zwanym ("CIB") - podmiotem specjalizującym się w inwestycjach 
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w sektorze Odnawialnych Źródeł Energii ("OZE"), w szczególności w realizacji projektów farm 

wiatrowych i instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Bułgarii i Rumunii. 

 

GE oraz CIB w zawartym porozumieniu zobowiązały się, że podejmą współpracę mającą na celu 

wsparcie prowadzonych przez GE inwestycji na terenie Bułgarii poprzez dostarczenie przez CIB 

partnerów/inwestorów, którzy są zainteresowani kapitałowym i kompetencyjnym zaangażowaniem w 

projekty OZE. Ponadto w ramach porozumienia CIB będzie identyfikować, analizować i oceniać 

charakterystykę oraz opłacalność projektów farm wiatrowych i instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 

istniejących instalacji produkujących energię z odnawialnych źródeł na terenie Bułgarii i Rumunii w 

celu ich prezentacji dla GE zmierzającej do zaangażowania się GE w ich realizację. W przypadku 

pozytywnej oceny przez GE zaoferowanych przez CIB przedsięwzięć biznesowych Strony dopuszczają 

możliwość przedłożenia przez GE lub przez wskazanych przez CIB partnerów/inwestorów wzajemnych 

lub jednostronnych ofert nabycia udziałów w GE lub w przedstawionych przez CIB projektach, a także 

innego uczestnictwa kapitałowego i kompetencyjnego przez w/w strony w dalszym rozwoju 

działalności GE lub pozytywnie zweryfikowanych projektów OZE. 

 

Porozumienie precyzuje ponadto, że do obowiązków CIB należeć będzie w szczególności 

przedstawienie aktualnych analiz rynków energetycznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i 

Południowej pod kątem obowiązujących uregulowań prawnych, finansowej atrakcyjności realizacji 

przedsięwzięć w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, zgromadzenie i zaprezentowanie GE 

informacji oraz materiałów źródłowych niezbędnych dla sporządzania stosownych opracowań ww. 

przedsięwzięć, jak również wspólne tworzenie przy udziale GE formuł ekonomicznych i prawnych dla 

każdorazowego zaangażowania GE w pozytywnie zweryfikowane przedsięwzięcia. CIB będzie również 

w zakresie swoich kompetencji dostarczać potencjalnych partnerów/inwestorów, którzy będą 

zainteresowani udzieleniem finansowania na realizację obecnych i przyszłych inwestycji GE. Warunki 

finansowania oraz sposób i forma jego udzielenia przez inwestorów będzie regulowana przez GE w 

niezależnym procesie negocjacji pomiędzy GE a inwestorami.  

 

Zawarte porozumienie precyzuje w szczególności, iż jego strony nie zobowiązały się do dalszego 

zawierania między sobą kolejnych umów, które rodziłyby z góry określone zobowiązania finansowe. 

Wszelkie dalsze czynności formalno-prawne niosące za sobą skutki prawne i finansowe, a tym samym 

ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec drugiej Strony będą poprzedzone zawieraniem 

odrębnych porozumień lub umów o czym GE będzie informować na bieżąco zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Warunki sprecyzowane w zawartym pomiędzy GE i CIB porozumieniu będą regulowały 

współpracę pomiędzy stronami przez okres 160 dni od dnia jego zawarcia 

 

Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udzieliło Zarządowi upoważnienia do nabycia 

akcji własnych Emitenta, w szczególności do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych 

związanych z dokonaniem procesu skupu akcji własnych na zasadach określonych w uchwale nr 38 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 czerwca 2013 roku. Zarząd w wyniku 

uzyskanego upoważnienia postanowił przeznaczyć kwotę pochodzącą z kapitałów własnych Spółki w 

wysokości 6.000.000 (sześć milionów) złotych na program skupu akcji własnych po cenie nie 

przekraczającej 3 złote za jedną akcję, który zgodnie z uzyskanym upoważnieniem może trwać do dnia 

31 grudnia 2014. 

 

Zarząd spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że dnia 11 lipca 2013 roku, 

na podstawie zawartej poza rynkiem regulowanym umowy sprzedaży akcji, Spółka nabyła 2.000.000 

(słownie: dwa miliony) akcji na okaziciela INVENTI S.A. (dalej: INVENTI) uprawniających do 

2.000.000 (słownie: dwóch milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy INVENTI, 

stanowiących 7,24% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy INVENTI. 

 

W zawartej transakcji wartość jednej akcji przewyższyła cenę rynkową na dzień realizacji transakcji, 

jednak w ocenie Global Energy S.A. rzeczywista wartość akcji INVENTI była znacznie wyższa ze 

względu na potencjał oraz posiadane aktywa i wartości niematerialne i prawne przez INVENTI. 

 

Przed wyżej  wymienioną transakcją Spółka nie posiadała akcji INVENTI. 

 

W związku z dokonaniem w dniu 18.10.2013 r. przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziału 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do 

kwoty 5.526.400 zł (pięć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze 

emisji 27.632.000 (dwadzieścia siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące) akcji serii M o 
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wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, procentowy udział Global Energy S.A. w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył poniżej progu 5%. 

 

W dniu 19 lipca 2013 roku na podstawie zawartych transakcji na rynku regulowanym członek Rady 

Nadzorczej nabył łącznie 19.764 (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje 

spółki Global Energy S.A. po średniej cenie za jedną akcję 1,00 zł dalej zwanej „transakcją”. Ponadto 

członek Rady Nadzorczej Global Energy S.A. (dalej zwanej „Spółką”) powiadomił, że przed w/w 

transakcją nie posiadał akcji Spółki uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. Natomiast w skutek zawarcia w/w transakcji zmienił się jego stan posiadania 

akcji Spółki, który w jej wyniku wynosi 19.764 (słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,1734 % 

w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki. 

 

W dniu 24 lipca 2013 roku na podstawie zawartych transakcji na rynku regulowanym członek Rady 

Nadzorczej nabył łącznie 15.940 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji spółki 

Global Energy S.A.. po średniej cenie za jedną akcję 1,24 zł. Ponadto członek Rady Nadzorczej Global 

Energy S.A. (dalej zwanej „Spółką”) powiadomił, że przed w/w transakcją posiadał 19.764 (słownie: 

dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki oraz głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,1734 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. A także, że w skutek zawarcia w/w 

transakcji zmienił się jego stan posiadania akcji Spółki, który w jej wyniku wynosi 35.704 (słownie: 

trzydzieści pięć tysięcy siedemset cztery) akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki, stanowiących 0,3132 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 

W dniu 31 lipca 2013 roku  na podstawie zawartych transakcji na rynku regulowanym Członek Zarządu 

Spółki nabył łącznie 70.000 akcji spółki Global Energy S.A. po średniej cenie za akcję 1,29 zł. Przed 

transakcją Członek Zarządu nie posiadał akcji Spółki ani głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. W skutek zawarcia transakcji Członek Zarządu posiada 70.000 akcji oraz głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 0,61% w kapitale zakładowym oraz w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

11. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów. 
 

W opisywanym okresie nie występowały korekty błędów przynależne do poprzednich okresów 

sprawozdawczych. 

12. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 

które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 

finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w 

wartości godziwej czy skorygowanej cenie nabycia. 
 

W związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku, oraz 

zaniechaniem podstawowej działalności związanej z wyrobem i sprzedażą płyt pilśniowych, nastąpiła 

zmiana kierunku rozwoju Global Energy S.A. Mimo zmiany profilu prowadzonych inwestycji nadal 

działalnością podstawową pozostała „działalność holdingów finansowych”. Jest to podyktowane 

obowiązującymi przepisami oraz wymogami związanymi z charakterystyką prowadzenia projektów w 

sektorze OZE. W szczególności w sytuacji prowadzenia inwestycji zagranicznych, wówczas tym 

bardziej brak jest możliwości bezpośredniego posiadania przez Emitenta projektu lub instalacji z 

obszaru odnawialnych źródeł energii, gdyż takie projekty nie mogłyby uzyskać niezbędnych zgód oraz 

decyzji administracyjnych, gdyby wnioskującym był podmiot z innej jurysdykcji. Wynika to również z 

obowiązującego prawa energetycznego oraz nadzoru nad bezpieczeństwem energetycznym 

poszczególnych krajów, w tym także w unijnych. Z uwagi na strategię inwestycyjną Global Energy 

S.A. polegającą na realizacji większej ilości projektów, również na terenie Polski w przypadku 

realizacji projektu Spółka będzie posiadała dedykowaną spółkę celową, która będzie właścicielem 

takiej inwestycji, w której zlokalizowane będą wszystkie wartości materialne oraz niematerialne i 

prawne oraz wszelkie inne własności intelektualne. Tak utworzona struktura własnościowa projektów 

powoduje utrzymanie dotychczasowego przedmiotu działalności, co umożliwia przejrzyste zarządzanie 
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poszczególnymi inwestycjami oraz ograniczenie ryzyka ewentualnych negatywnych skutków rozwoju 

którejkolwiek z nich. 

    

Istotny wpływ, na wykazane w sprawozdaniu finansowym inwestycje w aktywa finansowe na kwotę w 

wysokości 24 855 942,97 zł, może mieć w perspektywie długoterminowej kurs walutowy. Dodatkowo, 

wartość aktywów finansowych może podlegać fluktuacjom rynkowym związanym z panującymi na 

rynku nastrojami oraz bieżącą sytuacją branży energetycznej na świecie. Ponadto, realizacja 

zamierzonych przedsięwzięć przez nabyte spółki celowe, może doprowadzić do wzrostu, spadku lub 

stagnacji wartości inwestycji w zależności od powodzenia konkretnych projektów. 

13.  Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
 

W trakcie okresu objętego śródrocznym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, nie wystąpiły istotne 

czynniki czy też zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na 

osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. 

14. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Global Energy S.A. w 

prezentowanym okresie. 
 

Działalność Global Energy S.A. w prezentowanym okresie nie podlega sezonowości lub cykliczności. 

15. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych.  
 

W dniu 19 lipca 2013 roku rozpoczął się program skupu akcji własnych, który planowo potrwa do 31 

grudnia 2014 roku. Maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

programu wynosi 6 000 000,00 zł. Nie została ustalona minimalna cena za jedną akcję emitenta 

nabywaną w ramach programu, jednakże wartość maksymalna została ustalona na poziomie 3 zł. 

 

Nabywane przez Spółkę akcje mogą zostać przeznaczone odpowiednio: 

 finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku (podmioty OZE), 

 umorzenia, 

 innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosownej zgody Rady Nadzorczej 

Spółki. 

 

Zarząd Global Energy S.A. poinformował, że działając w oparciu o upoważnieniem udzielone uchwałą 

nr 38 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz na podstawie uchwały Zarządu, 

w ramach zatwierdzonego programu skupu akcji własnych, w dniu 9 października 2013 roku dokonał 

ostatniego przed okresem zamkniętym nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. 4.997 akcji własnych Spółki po średniej cenie jednostkowej za akcję wynoszącej 1,20 zł. Nabycie 

nastąpiło na rynku regulowanym podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Akcje 

własne Spółki, o których mowa powyżej, reprezentują 0,0438 proc. kapitału zakładowego Spółki i 

0,0438 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zarząd Global Energy S.A. przekazał do publicznej wiadomości, że w dniu 4 września 2013 roku 

Spółka nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10.000 akcji własnych po 

średniej cenie jednostkowej za akcję wynoszącej 1,63 zł. Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym 

podczas sesji giełdowej w transakcjach sesyjnych zwykłych. Akcje własne Spółki, o których mowa 

powyżej, reprezentują 0,0877 proc. kapitału zakładowego Spółki i 0,0877 proc. głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

W miesiącu lipcu 2013 roku Zarząd informował również o zakupie akcji własnych Spółki co łącznie od 

dnia rozpoczęcia programu skupu akcji, skutkuje nabyciem przez Spółkę łącznie 74.997 akcji własnych 

stanowiących 0,6579 proc. kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 0,6579 proc. głosów na 

Walnym Zgromadzeniu.  
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Zarząd podkreśla, że od dnia 15 października 2013 roku Spółka wstrzymała skup akcji własnych z 

uwagi na okres zamknięty jakim każdorazowo jest objęta przez 30 dni przed publikacją raportu 

okresowego. 

16. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 

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

W opisywanym okresie Jednostka nie wypłaciła dywidendy.   

17. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone śródroczne 

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

sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Global Energy S.A. 
 

Po dniu bilansowym w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia: 

 

 dnia 31 października 2013 roku został zawarty aneks do Umowy o pośrednictwo przy pozyskaniu 

kapitału z dnia 2 września 2013 roku, będącą uzupełnieniem do umowy ramowej na pozyskanie 

finansowania dla projektów z dnia 22 kwietnia 2013 roku. Zakres aneksu dotyczył uszczegółowienia  

wysokości pozyskania środków oraz rodzaju tego finansowych z przeznaczeniem na rozwój 

pracujących instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE).  Aktualna wartość 

planowanego finansowania wynosi 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), 

dotychczasowa wartość wynosiła 5 000 000,00 (słownie złotych: pięć milionów); 

 

 dnia 24 października 2013 roku Hong Kong Investment Company posiadający powyżej 5% w ogólnej 

liczbie głosów na WZA Global Energy S.A. dokonał sprzedaży 231 863 akcji Spółki Global Energy, 

tym samym Hong Kong Investment Company zszedł poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na 

WZA Global Energy S.A.;  

 

 dnia 18 października 2013 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Inventi S.A. do 

kwoty 5 526 400,00 zł, w drodze emisji 27 632 000 akcji w serii M. Tym samym udział Global Energy 

S.A. w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej 5% na WZA. 

18. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.  
 

Zobowiązania warunkowe 

 

1) W dniu 6 lutego 2013 została zawarta umowa ze Spółką Spilatro Limited która została zawarta celem 

uzyskanie kontroli nad posiadanym przez Geotherm Energy EOOD pakietem udziałów, 

reprezentujących m.in. 10 proc. kapitału zakładowe, spółki Eko Novenergy OOD - utworzonej zgodnie 

z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, która realizuje na terenie Bułgarii szereg 

projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przedmiotem umowy było 

przeniesienie na rzecz Global Energy S.A. (dawniej Libra Capital S.A.)  500 udziałów reprezentujących 

100% kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki 

Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, posiadającej 10 procent udziałów w kapitale zakładowym spółki EKO 

Novenergy OOD.  

 

W treści umowy Sprzedający zagwarantował Kupującemu uzyskanie do końca 2013 roku wszelkich 

ostatecznych w administracyjnym toku instancji i prawomocnych pozwoleń, zgód lub decyzji, 

niezbędnych zgodnie z miejscowo właściwym prawem do rozpoczęcia budowy projektów Momchilgrad 

oraz Rakovo, , a Global Energy  S.A. zobowiązała się do zaoferowania sprzedającemu objęcia 

1.000.000 (jednego miliona) akcji na okaziciela Global Energy S.A. za cenę emisyjną w wysokości 

3.000.000 zł (trzy miliony złotych). W wypadku zrealizowania gwarancji, o której mowa w zdaniu 

pierwszym niniejszego akapitu, Sprzedający otrzyma wynagrodzenie za sukces w kwocie 3.000.000 zł 

(trzy miliony złotych). Umowa zbycia udziałów zawiera również wszystkie gwarancje co do dobrego 

stanu spółki Geotherm Energy EOOD, Eko Novenergy OOD, jej spółek zależnych oraz wymienionych 

w niniejszym raporcie projektów prowadzonych przez te spółki. Naruszenie tych gwarancji 
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sankcjonowane jest karami umownymi sięgającymi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) 

przysługującymi Global Energy S.A. 

 

 

2) Dnia 26 marca 2013 roku została zawarta umowa z firmą Markova Mogila Wind Farm Limited. Celem 

zawarcia umowy było przeniesienie na rzecz Global Energy S.A. (dawniej Libra Capital S.A.) 5 100 

akcji New Vision Management AD, spółki akcyjnej utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z 

siedzibą w Sofii reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki.  Spółka  Markova Mogila Wind 

Farm Limited w dniu zawarcia umowy była akcjonariuszem Spółki New Vision Managment AD, 

posiadającej  5100 akcji Spółki reprezentujących 100% kapitału zakładowego. Spółka New Vision 

Managment AD dysponuje prawami do realizacji projektu Markova Mogila – park wiatrowy 60 MW i 

park solarny do 5 MW. 

 

W treści wyżej wymienionej umowy Zbywca zobowiązał się  w terminie do dnia 31 marca 2014 roku 

do uzyskania wszelkich ostatecznych i prawomocnych pozwoleń, zgód oraz decyzji administracyjnych 

do realizacji przedmiotowego projektu.   

 

Umowa zbycia akcji zawiera gwarancje, iż:  

 

1/ Spółce przysługuje prawo własności do nieruchomości na której realizowany jest projekt Markova 

Mogila;  

2/ Spółka dysponuje wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostateczną w 

administracyjnym toku instancji zgodą na realizację projektu Markova Mogila, w tym w szczególności, 

ale nie wyłącznie, zgodą na budowę farmy wiatrowej o łącznej mocy 60 MW (sześćdziesiąt 

megawatów);  

3/ Spółka dysponuje wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem i ostateczną w 

administracyjnym toku instancji zgodą na realizację projektu Markova Mogila wydaną przez organ 

odpowiedzialny za bezpieczeństwo i nadzór nad ruchem lotniczym;  

4/ Spółka dysponuje wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunkami przyłączenia 

projektu Markova Mogila, do sieci elektroenergetycznej należącej do NEK (Nacionalna Elektricheska 

Kompania EAD);  

5/ Spółka dysponuje wynikami badania wietrzności na nieruchomości na której realizowany jest projekt 

Markova Mogila, przeprowadzonymi przez profesjonalny podmiot i trwającymi nie krócej niż 1 (jeden) 

rok;  

6/ Spółka dysponuje wydaną zgodnie z miejscowo właściwym prawem zgodą na wybudowanie na 

nieruchomości własnej na której realizowany jest projekt Markova Mogila, stacji transformatorowej 

celem prawidłowej realizacji projektu oraz prawidłowego podłączenia turbin wiatrowych do sieci 

energetycznej.  

7/ Sytuacja finansowa Spółki jest korzystna, Spółka nie posiada kredytów ani wymagalnych 

zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, kapitały własne Spółki są dodatnie a aktywa Spółki 

znacznie przewyższają wartość zobowiązań.  

8/ Spółka posiada środki pieniężne w wysokości 500.000 złotych niezbędne do realizacji prac 

projektowych i przygotowania inwestycji pod przyszłą budowę, a także umowy na obsługę innych 

projektów z obszaru OZE, realizowanych przez zewnętrzne podmioty, z której spodziewane wpływy w 

okresie roku mogą wynieść ponad 2.000.000 złotych.  

Zgodnie zawartą umową naruszenie wyżej wymienionych gwarancji sankcjonowane jest karami 

umownymi sięgającymi 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) przysługującymi Global Energy S.A. 

Nabycie akcji Spółki New Vision Managment AD, zostało pokryte ze środków własnych Spółki.   

Markova Mogila Wind Farm Limited zagwarantowała Emitentowi w umowie, iż w terminie do dnia 31 

marca 2014 roku Spółka uzyska wszelkie ostateczne w administracyjnym toku instancji i prawomocne 

pozwolenia, zgody oraz decyzje, niezbędne zgodnie z miejscowo właściwym prawem do realizacji 

projektu Markova Mogila, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie pozwolenie na budowę niezbędne 

do realizacji projektu parku wiatrowego do 60 MW wraz z instalacją turbin wiatrowych. W zamian za 

wypełnienie zobowiązania spoczywającego na Zbywcy, Zbywca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie w 

kwocie 1.000.000 zł (jeden milion złotych). Naruszenie wyżej wymienionej gwarancji sankcjonowane 

będzie karami umownymi sięgającymi kwoty 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych) przysługującymi  

Global Energy S.A.  

  

3) W dniu 25 czerwca 2013 roku została zawarta umowa zbycia 2550 akcji reprezentujących 50% kapitału 

zakładowego Spółki New Vision Managment AD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) na rzecz funduszu 

Bressington Limited z siedzibą w Hong Kongu. Środki uzyskane z tej transakcji emitent planuje 
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przeznaczyć na realizację celów inwestycyjnych określonych w nowej strategii działalności Spółki o 

której mowa w ust. 28 niniejszego sprawozdania. 

 

4) W dniu 15 lipca 2013 roku Emitent podpisał ze Spółką Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy umowę 

inwestycyjną w zakresie kapitałowego zaangażowania w Spółkę Inventi S.A. W związku z 

rozszerzeniem działalności Emitenta Zarząd Global Energy S.A. podjął decyzję o renegocjacji 

warunków ww. umowy inwestycyjnej, których szczegółowe parametry zostaną podane do publicznej 

wiadomości niezwłocznie po podpisaniu stosownego aneksu do umowy inwestycyjnej. Niemniej jednak 

Zarząd Spółki Global Energy S.A. nadal podtrzymuje chęć dokonania inwestycji w Spółkę Inventi S.A. 

w szczególności ze względu na możliwość zagospodarowania posiadanej przez Inventi S.A. koncesji na 

obrót energią elektryczną. 

19. Wybrane dane finansowe.   
 

Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR według średniego kursu 

ogłoszonego przez NBP na dzień 30 września 2013 r. i na dzień 31 grudnia 2012 r. (dla danych 

porównywalnych).  

Kurs NBP EUR na dzień 30.09.2013 r.- 4,2163 zł , na dzień 31.12.2012 r..- 4,0882. 

 

Podstawowe pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 

przeliczono na EUR według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni 

dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.  

Kurs na dzień 30.09.2013 r. – 4,2231zł (średnia arytmetyczna z: 4,1870; 4,1570; 4,1774; 4,1429; 4,2902; 

4,3292; 4,2427; 4,2654; 4,2163) 

Kurs na dzień 30.09.2012 r. – 4,1948 zł (średnia arytmetyczna z: 4,2270; 4,1365; 4,1616; 4,1721; 4,3889; 

4,2613; 4,1086; 4,1838; 4,1138) 

 

  

WYBRANE DANE FINANSOWE 
w PLN w EUR 

30.09.2013 30.09.2012 30.09.2013 30.09.2012 

1 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0,00 52 629 789,27 0,00 12 546 435,89 

2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -630 804,94 2 542 342,91 -149 370,12 606 070,11 

3 Zysk (strata) brutto 2 294 468,48 3 437 199,79 543 313,79 819 395,39 

4 Zysk (strata) netto 2 246 218,85 3 437 199,79 531 888,62 819 395,39 

5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 729 498,52 -2 513 486,21 2 303 875,95 -599 190,95 

6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 794 824,05 24 457 766,24 -6 581 616,36 5 830 496,39 

7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -89 509,03 1 151 384,32 -21 195,10 274 478,95 

8 Przepływy pieniężne netto, razem -18 154 834,56 23 095 664,35 -4 298 935,51 5 505 784,39 

9 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) 0,20 0,31 0,05 0,07 

10 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur) 0,20 0,31 0,05 0,07 

11 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 

  30.09.2013 31.12.2012 30.09.2013 31.12.2012 

1 Aktywa razem (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku 

obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 
36 066 515,54 33 608 723,93 8 554 067,68 8 220 909,92 

2 
Zobowiązania i rezerwy, razem(na koniec trzeciego kwartału 
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego) 

367 685,36 156 112,60 87 205,69 38 186,15 

3 
Zobowiązania długoterminowe (na koniec trzeciego kwartału 
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec trzeciego kwartału 

bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku 
obrotowego) 

319 435,73 134 412,60 75 762,10 32 878,19 

5 Kapitał własny (aktywa netto na koniec trzeciego kwartału bieżącego 

roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 
35 698 830,18 33 452 611,33 8 466 861,98 8 182 723,77 

6 Kapitał zakładowy (na koniec trzeciego kwartału bieżącego roku 

obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 
8 491 213,18 8 491 213,18 2 013 901,57 2 077 005,33 

7 Liczba akcji (średnia ważona w szt. na koniec trzeciego kwartału 
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku 

11 398 530 11 090 209 11 398 530 11 090 209 
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obrotowego) 

8 
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na koniec 
trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec 

poprzedniego roku obrotowego) 

3,13 3,02 0,74 0,74 

9 

Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na 

koniec trzeciego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

3,13 3,02 0,74 0,74 

20. Opis organizacji grupy kapitałowej Global Energy S.A., ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji.   
 

Według stanu na dzień 30.09.2013 roku Global Energy S.A. tworzy Grupę Kapitałową. Jej jednostką 

zależną jest Spółka Geotherm Energy EOOD, której głównym aktywem finansowym są udziały 

reprezentujące 10 proc. kapitału zakładowego, spółki Ekonovenergy OOD - utworzonej zgodnie z 

prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii. Obecnie trwają prace nad realizacją  

transakcji, która pozwoli na przeniesienie powyższych 10% udziałów bezpośrednio pod kontrolę Global 

Energy S.A. Aktywa oraz kapitały własne Spółki Geotherm Energy EOOD pozostałe po 

przeprowadzeniu planowanej transakcji będę nieistotne z punktu widzenia działalności Emitenta. W 

związku z powyższym będzie miał zastosowanie punkt 8 MSR 8, który umożliwi zastosowanie 

zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zatem docelowe 

posiadanie przez Global Energy S.A. bezpośrednio 10% udziałów w Spółce Ekonovenergy OOD 

również nie będzie spełniać warunków definicji Grupy Kapitałowej. 

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

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej Global Energy S.A., inwestycji długoterminowych, podziału, 

restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 

Z dniem 25 czerwca 2013 roku została zawarta umowa z funduszem inwestycyjnym „Bressington 

Limited” z siedzibą w Hong Kongu na podstawie której Emitent zbył 2550 akcji reprezentujących 50% 

kapitału zakładowego Spółki New Vision Managment AD z siedzibą w Sofii (Bułgaria), 

uprawniających do 50 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co skutkowało 

obniżeniem zaangażowania w spółce do 50%. 

22. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

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

śródrocznym sprawozdaniu finansowym w stosunku do wyników prognozowanych. 
 

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych na 2013 rok i jego poszczególne 

kwartały. 

23. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Global Energy 

S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 

przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów 

z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 

Global Energy S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.  
 

Według wiedzy Emitenta,  na dzień 14 listopada 2013 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadali: 

 

a) Family Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, która posiada 

 3.760.000 akcji, tj. 32,99% udziału w kapitale zakładowym Global Energy S.A., 3.760.000 głosów w 
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 ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów 

 na Walnym Zgromadzeniu. 

 

b) Polish American Investment Fund LLC, który posiada 801.362 akcje tj. 7,03% udziału w kapitale 

zakładowym Global Energy S.A., 801.362 głosy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

co stanowi 7,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Od momentu przekazania raportu za drugi kwartał 2013 roku, do dnia 14 listopada 2013 roku wg 

wiedzy Emitenta wystąpiły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji  

Global Energy S.A.: 

 

Wyszczególnienie 

Stan na dzień 28.08.2013 r. Zmiana Stan na dzień 14.11.2013 r. 

Liczba 

akcji (szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym  

Forma 

posiadania 

akcji 

Liczba 

akcji 

(szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym  

Liczba 

akcji (szt.) 

Udział w 

kapitale 

zakładowym  

Forma 

posiadania 

akcji 

Family Fund Sp. z 

o.o. S.K.A 
3.760.000 32,99% bezpośrednio - - 3.760.000 32,99% bezpośrednio 

Polish American 

Investment Fund 

LLC 

801.362 7,03% bezpośrednio - - 801.362 7,03% bezpośrednio 

Hong Kong 

Investment 

Company 

1.000.000 8,77% bezpośrednio 661.763 -5,80% 338.237 2,97% bezpośrednio 

24. Zestawienie stanu posiadania akcji Global Energy S.A. lub uprawnień do nich (opcji) 

przez osoby zarządzające i  nadzorujące Global Energy S.A. na dzień przekazania 

raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od 

przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.   
 

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania skład Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej 

przedstawia się następująco: 

 

 

Zarząd Global Energy S.A. 

lp. Imię i Nazwisko Funkcja 

1. Artur Staykov Prezes Zarządu 

 

 

Rada Nadzorcza Global Energy S.A. 

lp. Imię i Nazwisko Funkcja 

1. Andrzej Jasiński Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Mario Zahariev 
Zastępca Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej 

3. Victor Azmanov Członek Rady Nadzorczej 

4. Wojciech Batusiewicz Członek Rady Nadzorczej 

5. Romuald Bogusz Członek Rady Nadzorczej 

6. David Thomas Członek Rady Nadzorczej 

7. Jan Waluszewski Członek Rady Nadzorczej 

 

 Dnia 20 lutego 2013 roku, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano  

z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panów: 

 Cezarego Olszewskiego, 

 Daniela Więzika, 
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 Marcina Piotra Zientarę, 

 Adama Rogalińskiego, 

 Andrzeja Zientarę. 

 Dnia 20 lutego 2013 roku, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano do 

składu Rady Nadzorczej Global Energy S.A. Panów: 

 Bartłomieja Korniluka, 

 

 

 

 Mario Zaharieva, 

 Andrzeja Jasińskiego, 

 Victor Azmanova, 

 Wojciecha Romaniszyna. 

 

 Dnia 28 lutego 2013 roku nastąpiło ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie  treścią 

raportu, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został Pan Andrzej Jasiński, na Zastępcę 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Mario Zahariev oraz na Sekretarza Rady Nadzorczej 

Pana Bartłomieja Korniluka. 

 

 Dnia 29 czerwca 2013 roku, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano ze 

składu Rady Nadzorczej Global Energy S.A., Panów: 

 Bartłomieja Korniluka, 

 Wojciecha Romaniszyna. 

 

 Dnia 29 czerwca 2013, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano na 

członków Rady Nadzorczej Global Energy S.A., Panów: 

 Wojciecha Batusiewicza, 

 Romualda Bogusza, 

 Davida Thomasa, 

 Jana Waluszewskiego. 

 

Na dzień przekazania śródrocznego sprawozdania finansowego za 2013 r., wg informacji posiadanych 

przez Spółkę informacji, akcje Emitenta posiadał jeden członek wchodzący w skład Rady Nadzorczej 

Global Energy S.A. oraz jeden członek Zarządu Global Energy S.A. Szczegółowe zestawienie 

zaprezentowano poniżej: 

 

 

l.p. Imię i nazwisko 
Liczba akcji Global Energy S.A. (w szt.) Pełniona 

funkcja Stan na 28.08.2013 r. Zmiana Stan na 14.11.2013 r. 

1 Artur Staykov 70 000 - 70 000 Prezes Zarządu 

2 Wojciech Batusiewicz 35 704 - 35 704 
Członek Rady 

Nadzorczej 

3 Podsumowanie 105 704 - 105 704 - 

25. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem 

informacji w zakresie: 
 

W chwili obecnej toczą się postępowania w Sądzie Okręgowym oraz drugie w Sądzie Rejonowym dla m.St. 

Warszawy z powództwa akcjonariusza związane z zaskarżeniem uchwał podjętych podczas ZWZA Spółki które 

miało miejsce w dniu 26 czerwca 2013 roku.  

Przedmiotem powództw jest roszczenie o unieważnienie podjętych uchwał na ZWZA Spółki z dnia 26 czerwca 

2013 roku oraz zabezpieczenie roszczenia, o którym mowa w pkt. 1 petitum pisma powyżej, stosownie do 

zasady wyrażonej w art. 755 par. 1 pkt. 3 KPC poprzez zawieszenie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postępowania rejestrowego dotyczącego wpisania w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian zgłoszonych przez Zarząd spółki. W ty miejscu 

należy podkreślić, że zmiany wynikające z podjętych na ZWZA uchwał zostały zarejestrowane przez Sąd 

Rejestrowy. Ponadto do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Sąd nie przychylił się do w/w wniosków 

powoda. W ocenie Zarządu powództwa są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie. Zarząd dokonał 



Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. 
za okres 01.01.2013 – 30.09.2013 r. 

 

 

29 

 

wnikliwej analizy prawnej wszczętych postepowań i podtrzymuje stanowisko, iż postepowania zostaną 

zakończone bez pozytywnego rozstrzygnięcia dla strony powodowej. 

  

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Global Energy S.A. lub jednostki od 

niej zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych  

Global Energy S.A., z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty 

wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Global Energy S.A.  

 

 

Brak postępowań. 

 

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 

stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Global Energy S.A. z określeniem 

łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze 

stanowiskiem Global Energy S.A. w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań 

w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości 

przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.  

  

Brak postępowań. 

26. Transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 

Według stanu na dzień 30.09.2013 roku Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi na 

warunkach innych niż rynkowe. 

27. Informacje o udzieleniu przez Global Energy S.A. poręczeń, kredytu lub pożyczki lub 

udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi, jeżeli łączna wartość istniejących 

poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych 

Global Energy S.A., z określeniem:  
 

Nie dotyczy. 

28. Inne informacje, które zdaniem Global Energy S.A. są istotne dla oceny jej sytuacji 

kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, 

które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Global Energy S.A. 
 

Dnia 30 stycznia 2013 roku została dokonana transakcja poza rynkiem regulowanym polegająca na 

zbyciu 3.327.346 akcji po cenie 2,21 zł przez Superkonstelacja Limited (podmiot dominujący wobec 

spółki Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA z siedzibą w Warszawie dalej zwanej SFS sp.z 

o.o. ergo SKA) oraz nabyciu przez Spółkę od niej zależną tj. SFS sp.z o.o. ergo SKA 3.327.346 akcji 

poza rynkiem regulowanym po cenie 2,21 zł. Przed ww. zdarzeniem SFS sp. z o.o. ergo SKA nie 

posiadała bezpośrednio lub pośrednio akcji spółki Global Energy SA (wcześniej Libra Capital S.A.). 

Wskutek przeprowadzonej transakcji SFS sp.z o.o. ergo SKA nabyła bezpośrednio 3.327.346 akcji, 

reprezentujących 29,19% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.327.346 głosów Global 

Energy S.A., reprezentujących 29,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce Global Energy S.A. Według 

wydanego oświadczenia, spółka SFS sp. z o.o. ergo SKA nie przewiduje dalszego zwiększania udziału 

w ogólnej liczbie głosów w spółce Global Energy S.A. 

 

Konsekwencją powyższej transakcji było zawarcie w dniu 5 lutego 2013 roku umowy nabycia akcji w 

kapitale zakładowym spółki Supernova Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ergo SKA z siedzibą w Warszawie (SFS sp. z o.o. ergo SKA) przez AKB „LANTA-BANK” (ZAO) 

który w dniu 13 lutego 2013 roku uzyskał status podmiotu dominującego w spółce SFS sp. z o.o. ergo 

SKA. Przed zawarciem transakcji AKB „LANTA-BANK” (ZAO), nie posiadał pośrednio ani 

bezpośrednio akcji spółki Global Energy S.A., po zawarciu ww. transakcji AKB „LANTA-BANK” 

(ZAO), posiadał pośrednio 3 327 346 akcji Global Energy S.A., reprezentujących 29,19% w kapitale 

zakładowym Spółki, uprawniających do 3 327 346 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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Sytuacja jaka niespodziewanie pojawiła się na Cyprze z początkiem marca bieżącego roku 

spowodowała, iż pierwotnie zakładane przez nowego znaczącego akcjonariusza Global Energy S.A. 

plany inwestycyjne w branży OZE uległy radykalnej zmianie. Zaistnienie kryzysu finansowego na 

Cyprze, który bezpośrednio uderzył w rosyjskie instytucje finansowe i podmioty gospodarcze 

przyczyniło się do utraty zaufania wobec Unii Europejskiej ze strony Rosji, a tym samym do dalszych 

inwestycji Rosjan na terenie Europy. W efekcie stanowiło to bezpośrednią przyczynę podjętej decyzji o 

wyjściu z akcjonariatu Global Energy S.A. przez AKB „Lanta-Bank” (ZAO) poprzez zawarcie w dniu 

26 kwietnia 2013 roku umowy zbycia akcji w kapitale zakładowym spółki Supernova Financial 

Services sp. z o.o. ergo SKA z siedzibą w Warszawie. Przed transakcją AKB „Lanta-Bank” (ZAO) 

posiadał pośrednio przez Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA (akcjonariusza Global 

Energy S.A.) akcji Spółki Global Energy S.A. uprawniających do 29,19% w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. 

Powyższe wyjaśnienia Zarząd Emitenta otrzymał od władz Lanta-Banku i tym samym uznał za 

konieczne przekazanie ich do publicznej wiadomości, a w szczególności akcjonariuszom Global Energy 

S.A. 

 

Dnia 19 lipca 2013 roku, działając w oparciu o postanowienia uchwały Nr 38 Walnego Zgromadzenia 

Spółki z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz Uchwały Zarządu, Spółka rozpoczęła skup akcji własnych. 

Celem skupu akcji jest sfinansowanie transakcji przejmowania innych spółek (aktywów OZE), 

umorzenia akcji, innych celów według decyzji Zarządu po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 

Programem objętych jest 2.279.706 akcji reprezentujących nie więcej niż 20 procent kapitału 

zakładowego Spółki i nie więcej niż 20 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Czas trwania 

programu obejmuje okres od 19 lipca 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. Maksymalna wysokość 

środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 6 000 000,00 zł. 

Od dnia rozpoczęcia programu do dnia opublikowania niniejszego raportu Spółka nabyła łącznie 60.000 

akcji własnych  stanowiących 0,5264 proc. Kapitału zakładowego Spółki reprezentującego 0,5264 proc. 

Głosów w Walnym Zgromadzeniu.  

 

W wyniku finalizacji akwizycji łącznie 1.000.000 akcji w sumie za kwotę 1 450 000,00 zł 

reprezentujących 8,77% w kapitale zakładowym Global Energy S.A. uprawniających do 1.000.000 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A., reprezentujących 8,77% w 

ogólnej liczbie głosów Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Global Energy S.A. zmienił się stan 

posiadania „Hong Kong Investment Company” w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A. 

Tym samym „Hong Kong Investment Company” przekroczył 5% udział w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. Transakcja została zawarta  za 

pośrednictwem Domu Maklerskiego w dniu 24 lipca 2013 roku . 

 

Dnia 24 lipca 2013 roku na rynku regulowanym  spółka Supernova Financial Services Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna sprzedała 1.000.000 akcji 

dopuszczonych do obrotu publicznego spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, które 

stanowiły 8,77% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A.  W skutek zawarcia transakcji zmienił się stan 

posiadania akcji Spółki Global Energy S.A. przez Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo S.K.A, 

który w jej wyniku wynosi 2.109.948 akcji spółki Global Energy S.A. uprawniających do 2.109.948 

głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 18,51% w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Dnia 12 sierpnia 2013 roku na rynku regulowanym spółka Supernova Financial Services Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka komandytowo-akcyjna sprzedała 304.084 akcji 

dopuszczonych do obrotu publicznego spółki Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, które 

stanowiły 2,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. W skutek zawarcia transakcji zmienił się stan 

posiadania akcji Spółki Global Energy S.A. przez Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo S.K.A, 

który w jej wyniku wyniósł 550.000 akcji spółki Global Energy S.A. uprawniających do 550.000 

głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 4,83% w kapitale zakładowym 

oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. W wyniku powyższej transakcji 

Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo S.K.A. zeszła poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów 

na WZA emitenta oraz wydała w dniu 16 sierpnia 2013 oświadczenia, iż nie posiada już akcji emitenta. 

 

Dnia 24 października 2013 roku podczas sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 

„Hong Kong Investment Company” sprzedało 231 863 akcji Spółki Global Energy z siedzibą w 

Warszawie, które stanowiły 2,03% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie wszystkich głosów w 
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Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A. W skutek zawarcia transakcji zmienił się 

stan posiadania akcji Spółki Global Energy S.A. przez „Hong Kong Investment Company” który w jej 

wyniku wynosi 338 237 akcji Spółki, reprezentujących 2,97%  w kapitale zakładowym spółki i w 

ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A. Do momentu otrzymania zawiadomienia o zejściu 

poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A., „Hong Kong Investment Company” 

dokonało sprzedaży 429 900 akcji Spółki Global Energy S.A. reprezentujących 3,77% w kapitale 

zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów na WZA Global Energy S.A.  Łącznie od dnia 28 

sierpnia 2013 roku „Hong Kong Investment Company” sprzedało 661 753 akcji Spółki Global Energy z 

siedzibą w Warszawie, które stanowiły 5,80% w kapitale zakładowym spółki i w ogólnej liczbie głosów 

na WZA Global Energy S.A. 

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROZSZERZONEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  

W RAMACH NOWEJ STRATEGII DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

W I kwartale 2013 roku Zarząd Spółki Global Energy S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji w 

sektorze odnawialnych źródeł energii. Decyzja ta podyktowana była wnikliwą analizą rynku oraz 

wysokimi wskaźnikami efektywności jakie wykazywały analizowane inwestycje z lat poprzednich 

2010-2012. Na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów 2013 roku sytuacja na rynku energii 

odnawialnej w Europie uległa znacznej zmianie. Poniżej przedstawiony jest wyciąg z najważniejszych 

zdarzeń jakie przełożyły się na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny efektywności oraz 

celowości  realizacji projektów OZE: 

 

1. Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania Polska wciąż czeka na ustawę o odnawialnych 

źródłach energii. Wpływa to w znaczący sposób na nastroje inwestorów oraz uczestników 

bezpośrednio związanych z tym sektorem. Wizja dynamicznego rozwoju, została zastąpiona 

nerwowym oczekiwaniem i niepewnością ostatecznego kształtu ustawy, która w znaczny sposób 

wpłynie na działanie całego rynku energetycznego w Polsce. 

 

2. W Polsce nie obowiązuje jeszcze system taryf gwarantowanych, który miał być wprowadzony 

zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych) do końca 2010 roku. 

 

3. W Bułgarii w której planowana była realizacja kluczowych projektów inwestycyjnych pojawiły się 

nieprzewidywane problemy polityczno-gospodarcze: 

 

a) Ograniczeniem rozwoju jest powszechny na terenie Bułgarii niedobór środków finansowych 

przeznaczonych na realizację inwestycji zwłaszcza dla przedsiębiorstw nowopowstających 

oraz innowacyjnych. W ostatnich miesiącach odnotowano wysoki poziom zadłużenia 

pomiędzy firmami i wysoką zachowawczość ze strony banków przy udzielaniu finansowania; 

 

b) W lutym 2013 roku Premier Bułgarii Bojko Borysow złożył dymisję rządu, której przyczyną 

były demonstracje uliczne  wywołane wysokimi prognostycznymi rachunkami za energię 

elektryczną. Tłem demonstracji był przede wszystkim: wysoki poziom ubóstwa w 

społeczeństwie, rosnące różnice pomiędzy bogatymi  i biednymi, wysoki wskaźnik korupcji, 

wszechobecne zmowy cenowe, tworzone monopole oraz pogarszająca się w odczuciu 

większości społeczeństwa sytuacja ekonomiczna bez widocznych szans na poprawę sytuacji; 

 

c) Konsekwencją powyższych zdarzeń jest wycofywanie się licznych inwestorów zagranicznych 

z rynku bułgarskiego oraz wstrzymywanie przez nich inwestycji do czasu unormowania się 

sytuacji polityczno-gospodarczej w kraju; 

 

d) 1 lipca 2013 roku została zmieniona taryfa „feed-in tariffs”, która jest naturalnym 

mechanizmem państwa którym głównym celem było przyspieszenie inwestycji w zakresie 

technologii odnawialnych poprzez możliwość zawierania długoterminowych kontraktów dla 

producentów energii odnawialnej, z uwzględnieniem kosztów wytwarzania poszczególnych 

technologii. Rząd Bułgarii podjął decyzję o obniżeniu taryf dla inwestycji związanych z 

energią wiatrową oraz słoneczną, co  miało bezpośrednie przełożenie na reakcję inwestorów, 

którzy zawiesili realizację zaplanowanych projektów, ze względu na obniżenie rentowności 

inwestycji. Obniżenie taryf miało związek z wysokimi kosztami energii elektrycznej dla 

odbiorcy końcowego, co wywoływało niezadowolenie społeczeństwa, jednocześnie miało być 
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zachętą dla producentów technologii wykorzystywanej w procesie wytwarzania energii 

elektrycznej z alternatywnych źródeł do obniżenie cen instalacji; 

 

e) Niektóre zakłady energetyczne na terenie Bułgarii ograniczyły w wybranych okresach czas 

pracy instalacji zmniejszając w wybranych okresach produktywność instalacji o 40%; 

 

f) Powyższe działania rządu oraz zakładów energetycznych mogą mieć swoje wytłumaczenie w 

sytuacji jaka ma miejsce na rynku wytwórców energii odnawialnej na terenie Bułgarii, gdzie 

w pierwszym kwartale 2013 roku odnotowano 51,2% wzrost energii wyprodukowanej z 

odnawialnych źródeł energii w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. W latach 

2009-2012  na terenie Bułgarii  powstały nowe instalacje o łącznej mocy 1 563 MW, z czego 

instalacje wiatrowe stanowiły 340 MW a instalacje PV  970 MW. Według polityki 

energetycznej przyjętej przez Bułgarię do 2020 roku z odnawialnych źródeł energii miało 

pochodzić do 16% całkowitej wytworzonej energii. W III kwartale 2013 roku poziom ten 

wynosi już blisko 15%. 

 

g) Utrzymujący się wysoki koszt instalacji niezbędnej do wytwarzania energii z odnawialnych 

źródeł, co wpływa na stosunkowo niską stopę zwrotu z zainwestowanych środków; 

 

h) Dodatkowym utrudnieniem w realizacji projektów związanych z OZE jest zachowawcza 

polityka banków, inwestorów oraz instytucji finansowych, które ze względu na podwyższone 

ryzyko niechętnie inwestują środki finansowe w przedsiębiorstwa i projekty związane z 

innowacyjnymi technologiami w tym również z odnawialnymi źródłami energii; 

 

Pomimo tak wielu przeciwności Spółka nie wycofuje się z prowadzenia działalności  w sektorze 

odnawialnych źródeł energii wierząc, że w przyszłości przyniesie on inwestorom oczekiwane i 

satysfakcjonujące zyski. Związane jest to z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

kraju oraz spełnienia dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie odnawialnych źródeł energii w ramach 

których wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii do 2020 roku musi wynieść 15,5% (w roku 

2010 odsetek ten wyniósł 8%). Ważnym argumentem za pozostaniem w tym sektorze jest również 

obowiązek zmniejszenia do 2020 roku ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych 

deponowanych na składowiskach do 35% oraz budowa zakładów termicznej obróbki odpadów. 

Alternatywne źródła energii są wciąż przyszłością polskiej i światowej energetyki, przynosząc dla kraju 

korzyści ekologiczne, gospodarcze i społeczne. Obecnie prowadzone są rozmowy w sprawie nabycia 

projektów z zakresu OZE na terenie Polski charakteryzujące się wysokimi parametrami efektywności 

oraz o zminimalizowanym ryzyku. 

 

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki Global Energy S.A. podjął decyzję o rozszerzeniu 

działalności operacyjnej celem dywersyfikacji przychodów oraz zmaksymalizowania zysków i 

zminimalizowania ryzyka akcjonariuszy oraz inwestorów. 

 

Dotychczasowa działalność w zakresie odnawialnych źródeł energii zostanie przesunięta do specjalnie 

oddelegowanych podmiotów gospodarczych (nowa struktura: spółka publiczna zależna od GE 

kontrolowane prywatne zależne spółki celowe krajowe i zagraniczne) bezpośrednio zarządzanych przez 

spółkę córkę kontrolowaną przez Global Energy S.A., dzięki czemu prowadzona w ich strukturach 

działalność operacyjna będzie bardziej przejrzysta dla inwestorów oraz akcjonariuszy spółki. Pozwoli 

to również na ułatwienie oceny efektywności działalności poszczególnych podmiotów prowadzących 

dany projekt OZE.  

Rozszerzony zakres działalność Spółki Global Energy będzie oparty na optymalnym wykorzystaniu 

dostępnych na rynku międzynarodowym instrumentów finansowych, dźwigni finansowych oraz 

inwestycji na rynkach „frontierowych”. 

 

 Nowa strategia zakłada skoncentrowanie 90% działalności operacyjnej na prowadzeniu transakcji 

związanych z instrumentami: rynku pieniężnego, dłużnego, CFD, derywatami, w tym nabywanie akcji 

spółek publicznych notowanych na giełdach: krajowej i zagranicznych oraz inne instrumenty pochodne 

- metale, żywność, węglowodory. 

 

Z punktu widzenia generowania maksymalnych zysków należy podkreślić, że rozwój Funduszy 

Hedgingowych w ostatnich latach ponownie nabrał tempa. Wynika to z elastyczności lokowania 

kapitałów oraz płynności posiadanych aktywów co odgrywa kluczową rolę przy realizacji zysków, lub 

w razie kryzysu konieczności szybkiego zamknięcia stratnych pozycji. Przy tego rodzaju strategii 

inwestycyjnej Zarząd ma większe możliwości wpływu na inwestycje, a co jest szczególnie istotne to 
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brak uwarunkowań od decyzji politycznych związanych z regulowaniem rynku, na którym spółka 

dotychczas głownie działała. 

 

Aktualnie na rynku globalnym zachodzą dynamiczne zmiany, dużą przewagę w skali światowej 

odnotowują kraje azjatyckie i afrykańskie. Na przestrzeni najbliższych pięćdziesięciu lat oczekuje się, 

iż większość państw Afryki uzyska status średnio zamożnych. Inwestorzy już zaczynają dostrzegać 

potencjał jaki drzemie na wyżej wymienionych kontynentach. Swoim działaniem w nowym obszarze 

chcemy przyczynić się do wzrostu zysków akcjonariuszy poprzez wykorzystanie zachodzących na 

świecie przemian społeczno-gospodarczych, co spowoduje bardzo wysoki wzrost konsumpcji dóbr 

luksusowych oraz codziennego użytku. 

 

Nowe możliwości współpracy z takimi krajami jak Chiny, Indie, czy też krajami z Ameryki 

Południowej/Środkowej oraz Afryki, które w coraz większym stopniu uniezależniają się od krajów 

zachodu, daje szansę na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, która jest trudna do osiągnięcia na 

rynkach rozwiniętych. Świadczy o tym chociażby stosowany „dodruk pieniędzy” w tak silnych 

gospodarkach jak Szwajcaria, USA czy Japonia. Należy zauważyć również niestandardowe działania 

jakie prowadzą banki centralne na świecie, które celem wsparcia wzrostu gospodarczego w swoich 

krajach, prowadzą zakrojone na szeroką skalę operacje  kupna różnego rodzaju aktywów finansowych. 

Spółka dostrzega również potencjał do rozwoju na rynkach surowcowych, gdzie zamierza angażować 

cześć posiadanych aktywów pieniężnych. 

 

Wykorzystywanie pełnej palety instrumentów finansowych na rynkach międzynarodowych w 

porozumieniu i ścisłej współpracy z wykwalifikowanymi zarządzającymi oraz wyspecjalizowanymi w 

tym obszarze instytucjami pozwoli na zminimalizowanie oraz zdywersyfikowanie ryzyka 

inwestycyjnego. 

 

Pozostałe 10% transakcji prowadzonych przez Spółkę związanych będzie z inwestycjami w 

niepubliczny rynek kapitałowy opartych głównie na nabywaniu udziałów i akcji w polskich i 

zagranicznych podmiotach nienotowanych na regulowanych rynkach finansowych, z zamiarem 

zwiększenia wewnętrznej wartości tych spółek poprzez generowanie w nich zysków gotówkowych, a 

następnie odsprzedaży z zyskiem ich udziałów/akcji do inwestorów lub zachowaniem w nich udziałów 

celem otrzymywania dywidendy. Spółka nie wyklucza również działalności w zakresie zaangażowania 

w rozwój nowych technologii oraz fuzji i przejęć innych podmiotów na rynku polskim oraz 

zagranicznych. Spółka planuje osiąganie, krótko-, średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu 

wartości inwestowanego kapitału. 

 

Środki finansowe na realizację założonej strategii pochodzić będą ze środków własnych spółki oraz  

zewnętrznych źródeł głównie od instytucji finansowych, inwestorów indywidualnych oraz nowych 

akcjonariuszy. W zależności od tempa oraz skali rozwoju rozwiniętej działalności Zarząd nie wyklucza 

pozyskania dodatkowych środków finansowych z emisji akcji lub obligacji. Elementem mającym 

wpływ na sposób oraz zasady pozyskania finansowania będzie ocena ryzyka oraz kosztu pieniądza. 

 

Emitent zakłada, że w ramach prowadzonej działalności operacyjnej świadczone będą również usługi 

doradztwa strategicznego dla podmiotów zewnętrznych we współpracy z kancelariami w Polsce i 

zagranicą.  

 

Zarząd Spółki wraz z ekspertami opracowuje obecnie szczegółowe założenia do nowej polityki i 

strategii inwestycyjnej firmy, których najważniejsze wytyczne planuje podać do publicznej wiadomości 

w późniejszym terminie roku 2013. 

 

 

 

Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Podpis 

 Artur Staykov Prezes Zarządu   

 

 

 

 


