Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,
Rok 2013 był dla Spółki Global Energy S.A. trudny i obfitował w nowe doświadczenia. Był to pierwszy
rok kiedy Spółka samodzielnie funkcjonowała po sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, z
której to transakcji pozyskano kwotę 30 000 000,00 zł. Na Zarządzie i organach nadzorczych Spółki
spoczęła odpowiedzialność podjęcia decyzji o wyborze dalszej drogi rozwoju dla Spółki.
Stanowisko Prezesa Zarządu objąłem trochę ponad rok wchodząc do Spółki, która nie posiadała
przygotowania zarówno kadrowego jak i technicznego do realizacji inwestycji jakie w niedalekiej
przyszłości stały się głównym przedmiotem nowego kierunku działalności i rozwoju Spółki. Dla mnie
oraz zespołu osób, które mi towarzyszyły było to duże wyzwanie, któremu z dużym zadowoleniem
stwierdzam, że sprostaliśmy. Na początku 2013 roku nie spodziewałem się, że uda się aż tyle zrobić
zaledwie w ciągu jednego roku i osiągnąć takie wyniki finansowe.
Spółka zakończyła rok 2013 z zyskiem netto na poziomie 13,1 mln. Był to wzrost w stosunku do roku
ubiegłego na poziomie sięgającym prawie 370%. Wartość księgowa na koniec roku przypadająca na
jedną akcję wyniosła 6,74. Wzrost kapitałów własnych oraz aktywów netto Spółki wyniósł prawie
250% co jest wynikiem świadczącym o skokowym wzroście wartości Spółki. Przyrost kapitałów
własnych Spółki prawie 2,5-krotnie w stosunku do wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień
31.12.2012 roku przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań Spółki do poziomu praktycznie
znikomego, gdyż w stosunku do aktywów netto wynosi mniej niż 0,01 % ich wartości to osiągnięcie
które pozwala na stwierdzenie, że Zarząd osiągnął zakładane cele z nawiązką. W tym miejscu pragnę
szczególnie podkreślić, że taki sposób prowadzenia finansów Spółki gwarantuje, że utrata płynności
finansowej, a tym bardziej zdolność do upadku czy popadnięcia Spółki w kłopoty finansowe jest
praktycznie znikoma, w wręcz niemożliwa. W imieniu Zarządu, serdecznie dziękuję członkom Rady
Nadzorczej, a także całemu zespołu Global Energy, bez których osiągnięcie powyższego nie było by
możliwe. Pragnę również zapewnić, iż dalszy rozwój Spółki będzie realizowany wyłącznie w oparciu o
dotychczasowe zasady tj. przyrostu aktywów przy równoległym proporcjonalnym wzroście kapitałów
Spółki bez wzrostu poziomu zobowiązań. Zarząd jest przekonany o słuszności takiej metody
budowania wartości Spółki i pragnie wyrazić zadowolenie z faktu dokonania tak dynamicznego
wzrostu wartości Spółki zaledwie w niecały rok od momentu rozpoczęcia zarządzania
przedsiębiorstwem. Jako Prezes Spółki odpowiedzialny za przyszłe wyniki równie dobre jak
zeszłoroczna albo nawet lepsze przewiduje dalszy znaczący wzrost wartości Spółki w roku 2014 oraz
w latach kolejnych mając pełne przekonanie, że strategia ta będzie miała korzystny wpływ na zyski
dla akcjonariuszy Spółki.
Wracając jeszcze do samej działalności Spółki w roku 2013, zanim przystąpiono do inwestycji
dokonaliśmy wnikliwej analizy rynku energii odnawialnej i zadecydowaliśmy o rozpoczęciu
działalności Spółki w tym sektorze na terenie Bułgarii z uwagi na występujące w tym okresie
najkorzystniejsze warunki finansowe w stosunku do bezpieczeństwa inwestycyjnego gwarantowane
przez ten kraj Unii Europejskiej. Generalnie na obszar inwestycji wybrano kraje Europy ŚrodkowoWschodniej czyli Polskę, Bułgarię i Rumunię, które były w tym okresie najbardziej atrakcyjne pod
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względem prowadzenia tego typu inwestycji. Atrakcyjność inwestycji zwiększała prowadzona przez
UE polityka bezpieczeństwa energetycznego zobowiązująca do wywiązania się z obowiązku
nałożonego przez Dyrektywę nr 2009/28/WE poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w
całkowitej produkcji energii. Wymusiło to dostosowanie bazy energetycznej w tym rejonie Europy do
nowych wymogów i tym samym zwiększenia udziału energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł. Ze
względu na fakt, iż gospodarka energetyczna tych krajów była w głównej mierze oparta na paliwach
kopalnianych, powstała duża przestrzeń rynkowa do realizacji nowych projektów w sektorze OZE.
W pierwszym kwartale 2013 roku po uprzednim przeprowadzeniu dokładnej analizy rynku oraz
weryfikacji wskaźników efektywności jakimi wykazały się analizowane inwestycje w latach 2010-2012
Zarząd podjął decyzję o nabyciu projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w Bułgarii. Pierwsza
transakcja miała miejsce w lutym 2013 roku. Spółka nabyła wówczas 500 udziałów reprezentujących
100% kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD która to Spółka posiadała 10% udziałów w
spółce EKO NOVENERGY OOD, realizującej szereg projektów z zakresu wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych, które szczegółowo zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym. Inwestycja była
bardzo atrakcyjna ze względu na zagwarantowane finansowanie realizacji projektów przez
luksemburski fundusz NovEnergia II Energy&Enviroment (SCA) SICAR posiadającego stabilną pozycję
na europejskim rynku energii odnawialnej. W portfelu znajdowały się cztery projekty farm
wiatrowych o łącznej mocy 270 MW oraz dwie pracujące instalacje fotowoltaiczne o mocy 9,66MW.
Druga ważna z punktu widzenia Spółki transakcja miała miejsce w marcu 2013 roku kiedy została
zawarta umowa nabycia 5100 akcji reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki New Vision
Managment EAD z siedzibą w Sofii w Bułgarii uprawniających do 100% głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki. Celem nabycia akcji Spółki było nabycie praw do projektów parku wiatrowego
o mocy 60 MW oraz parku solarnego o mocy 5 MW realizowanych przez Spółkę na terenie Bułgarii w
rejonie Markova Mogila.
Od drugiego kwartału 2013 roku sytuacja na rynku energii odnawialnej w Europie uległa znacznej
zmianie. W Bułgarii, która była wyselekcjonowana jako kluczowy obszar do realizacji planowanych
inwestycji, narastające niezadowolenie społeczeństwa z powodu: wysokiego poziomu ubóstwa w
społeczeństwie, rosnące różnice pomiędzy biednymi i bogatymi, wysokie wskaźnik korupcji,
wszechobecne zmowy cenowe, tworzone monopole oraz pogarszająca się w odczuciu większości
społeczeństwa sytuacja bez szans na poprawę sytuacji pogarszała nastroje inwestorów. Punktem
zapalnym okazały się zbyt wysokie prognozy opłat za energię elektryczną dla końcowego odbiorcy,
które doprowadziły do konieczności złożenia dymisji przez rząd. Powyższe zdarzenia miały wpływ na
wycofanie się wielu inwestorów zagranicznych z rynku bułgarskiego, co w konsekwencji
spowodowało wstrzymanie szeregu inwestycji lub sprzedaż słabo prosperujących instalacji. W lipcu
2013 roku rząd Bułgarii zmienił tabelę „feed-in tariffs”, obniżając znacząco taryfy dla inwestycji
związanych z energią wiatrową i słoneczną czego nie można było przewidzieć przystępując do
inwestycji kilka miesięcy wcześniej. Równocześnie niektóre zakłady energetyczne ograniczyły w
wybranych okresach czas pracy instalacji zmniejszając produktywność instalacji o 40%. Kropkę nad
„i” w odniesieniu do decyzji Zarządu o wyjściu z inwestycji w branżę Odnawialnych Źródeł Energii na
terenie Bułgarii postawiła sytuacja z początku tego roku, kiedy Rząd ogłosił kolejne 10%-owe
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obniżki cen prądu dla odbiorców prywatnych oraz wprowadził 20%-owy podatek od przychodów
osiąganych ze sprzedaży energii uzyskiwanej z Odnawialnych Źródeł. Ponieważ taki scenariusz został
przewidziany przez Zarząd Spółki, dlatego zdecydowaliśmy o podpisaniu porozumień skutkujących, że
dziś tj. prawie kwartał po zaistnieniu takich niekorzystnych okoliczności prowadzimy zaawansowane
rozmowy i negocjacje w zakresie przeprowadzenia transakcji sprzedaży wyżej wymienionych
aktywów. Szacujemy, że to co pozwoli na wygenerowanie z tych transakcji korzystnego wyniku
finansowego spółki w kolejnych kwartałach roku 2014, jednak na dzień dzisiejszy podjęliśmy decyzję
o przekazywaniu do publicznej wiadomości szczegółów prowadzonych rozmów kierując się interesem
finansowym Spółki i jej akcjonariuszy, oraz celem uniknięcia ewentualnych spekulacji o możliwości
pojawienia się w Spółce potencjalnych zysków z tych transakcji, które mogłyby znacząco wpłynąć na
wzrost wartości akcji Spółki. Zyski te nie są jeszcze pewne, zatem dyskontowanie ich przez
akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych inwestorów i uczestników rynku kapitałowego na obecnym
etapie mogłoby okazać się przedwczesne, gdyby jednak nie doszło do realizacji planowanych
transakcji. Zarząd zapewnia, że w momencie kiedy dana transakcja zostanie zawarta i jej skutki będą
pewne oraz wiążące dla przyszłych wyników Spółki, a tym samym nieodwracalne wówczas przekaże
do wiadomości akcjonariuszy oraz pozostałych uczestników rynku w formie raportów bieżących
informacje o szczegółowych postanowieniach zawartych umów.
Z kolei w Polsce sytuacja sektora OZE oparta jest głównie na niepewności, gdyż wciąż brakuje
uregulowań prawnych do prowadzenia działalności w tym sektorze OZE. Do chwili obecnej nie
wprowadzono ustawy o odnawialnych źródłach energii a wraz z nią systemu taryf gwarantowanych
oraz innych przepisów pozwalających inwestorom dokonania właściwej oceny oraz oszacowania
przyszłych przychodów i kosztów danego projektu. Tym samym nie wiadomo jak w przyszłości będą
się kształtować przepływy pieniężne dla poszczególnych inwestycji, co uniemożliwia angażowanie
środków w tego rodzaju przedsięwzięcia ze strony naszej Spółki, dla której pewność oraz gwarancje
finansowe to podstawowe parametry przy podejmowaniu decyzji o wydatkowaniu kapitału jakim
dysponujemy.
Dodatkowo barierą rozwoju projektów z sektora OZE są wysokie nakłady początkowe które należy
ponieść aby uruchomić instalację. Nie bez znaczenia są problemy z pozyskaniem wystarczającej ilości
kapitału inwestycyjnego celem rozpoczęcia kluczowych inwestycji w kraju. W całej tej sytuacji banki i
instytucje finansowe przyjęły bardzo zachowawczą postawę i czekają na ostateczny kształt ustawy o
OZE, aby móc w sposób wiarygodny dokonać oceny ryzyka poszczególnych projektów.
Pomimo napotkanych przeciwności Spółka nie rezygnuje w przyszłości z prowadzenia działalności w
sektorze odnawialnych źródeł energii. Biorąc pod uwagę konieczność utrzymania optymalnego
poziomu bezpieczeństwa energetycznego, obowiązek spełnienia dyrektyw Unii Europejskiej w
sprawie zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii oraz zmniejszenie do
2020 roku ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach do
35%, Spółka przewiduje iż sytuacja na rynku energii odnawialnej ustabilizuje się i pozwoli na
zrealizowanie założonych wcześniej zysków. Spółka prowadzi rozmowy w sprawie nabycia
działających już rentownych instalacji. Do momentu wyjaśnienia się sytuacji w branży OZE
dotychczasowa działalność Spółki zostanie przesunięta do oddelegowanych podmiotów
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gospodarczych bezpośrednio zarządzanych przez spółkę córkę kontrolowaną przez Global Energy S.A.
Znaczny spadek rentowności inwestycji realizowanych w tym sektorze, niepewność oraz wzrost
ryzyka inwestycyjnego skłoniły Zarząd do podjęcia decyzji o rozszerzeniu działalności celem
zdywersyfikowania źródeł przychodu i zapewnienia stabilności finansowej Spółki.
Powyższe było bezpośrednią przyczyną do rozszerzenia zakresu działalności Spółki opartego na
wykorzystaniu dostępnych na rynku międzynarodowym instrumentów finansowych, dźwigni
finansowych oraz inwestycji na rynkach „frontierowych”. 90% działalności operacyjnej stanowić będą
transakcje przeprowadzane z udziałem dostępnych na rynkach instrumentów: rynku pieniężnego,
dłużnego, CFD, derywatami, w tym nabywanie akcji spółek publicznych notowanych na giełdach:
krajowej i zagranicznych oraz inne instrumenty pochodne. Szczególna uwaga Spółki będzie zwrócona
na instrumenty finansowe związane z rynkiem surowców oraz produktów rolno-żywnościowych.
Pozostałe 10% transakcji powiązanych będzie z inwestycjami w niepubliczny rynek kapitałowy
poprzez nabywanie i zbywanie udziałów i akcji polskich i zagranicznych spółek 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 zachowania w nich udziałów celem otrzymywania dywidendy.
Spółka planuje osiąganie krótko-, średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości
inwestowanego kapitału. Nowe inwestycje realizowane będą ze środków własnych Spółki oraz
pozyskanych od instytucji finansowych, nowych akcjonariuszy oraz inwestorów indywidualnych.
Pierwszym etapem wdrażania strategii, o której Zarząd Spółki poinformował w treści Skróconego
śródrocznego sprawozdania finansowego Global Energy S.A. za okres 01.01.2013 – 30.09.2013 było
zawarcie umowy inwestycyjnej z firmą deweloperską „KIS INVEST” w zakresie realizacji projektu
deweloperskiego w Sofii w Bułgarii polegającego na wybudowaniu apartamentowca o powierzchni
5000 m2. Szacowany zysk na koniec 2014 roku możliwy do uzyskania z przedmiotowej inwestycji
może wynieść nawet do 2 000 000 zł
W opublikowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 znajdziecie Państwo rozwinięcie
założeń do realizacji rozszerzonej działalności operacyjnej Spółki.
Pisząc do Państwa, mam świadomość, iż decyzja Zarządu dotycząca rozszerzenia działalności była
słuszna z punktu widzenia przyszłej działalności Spółki jak i zapewnienia jej satysfakcjonujących
wyników finansowych dla akcjonariuszy i przyszłych inwestorów na poziomie być może wielokrotnie
wyższym niż ubiegłoroczne, czego życzę sobie oraz wszystkim osobom związanym z Global Energy.
Podsumowując rok 2013, pragnę jeszcze raz powiedzieć, że niekwestionowanym sukcesem Spółki
było zakończenie roku 2013 zyskiem w wysokości przekraczającym 13.000.000 złotych bez
konieczności posiłkowania się środkami finansowymi pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.
Na zakończenie chciałbym jeszcze ustosunkować się do pomyślnie przeprowadzonej emisji 22 125
888 akcje serii C nowej emisji. Tym samym spółka pozyskała środki w wysokości przekraczającej
32.000.000 złotych, które zostaną przekazane na realizacje szeregu inwestycji takich jak np. ostatni
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zakup akcji spółki Agroton Public, na której to transakcji w zaledwie kilka tygodni wygenerowaliśmy
zysk . przekraczający 1.000.000 złotych. Po realizacji nowej emisji akcji kapitał zakładowy Spółki został
podwyższony o 5 310 213 zł i aktualnie wynosi 8 045 860,32 zł.
Na sam koniec zostawiłem jeszcze jedną kwestię, która być może będzie najbardziej zadawalającym
elementem obecnej działalności Spółki dla jej akcjonariuszy oraz pozostałych inwestorów rynku
kapitałowego, którzy również są zainteresowani takimi zyskami. Mianowicie na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu, które odbędzie się 27 marca 2014 roku będę rekomendował Akcjonariuszom wypłatę
dywidendy w przeliczeniu na jedną akcję w wysokości rocznego zwrotu na kapitale w przedziale 810%, odpowiadającego średniej cenie akcji wyliczonej na podstawie notowań akcji Global Energy na
GPW w okres ostatniego kwartału. Dla uproszczenia powiem, że powyższa zasada w praktyce będzie
działała tak, że jeżeli zakłożymyc średnią cenę akcji na poziomie 1,00 PLN do osiągnięcia w/w zwrotu
z inwestycji w akcje Spółki konieczne jest uzyskanie dywidendy na poziomie 8-10 groszy na jedną
akcję. Biorąc zatem pod uwagę obecną ilość wszystkich akcji Spółki wynoszącą 33 524 418 celem
osiągnięcia powyższego zysku łączna kwota dywidendy powinna kształtować się w przedziale
2.700.000 - 3.350.000 PLN. W związku z powyższym na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, zwrócę się do Akcjonariuszy Spółki o akceptację wypłaty dywidendy za 2013 rok w
wysokości wyliczonej według powyżej opisanej zasady oraz ustalę dalsze kroki, niezbędne do
podjęcia, celem wypłaty dywidendy w roku 2014, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
Gorąco wierzę, że dotychczas realizowane przez Spółkę oraz osoby ją reprezentujące działania są
właściwe, przyczyniając się w sposób konsekwentny do budowania odpowiedniej relacji z rynkiem
kapitałowym w oparciu o wzajemne zaufanie, a także do równoczesnego dynamicznego wzrostu
wartości firmy Global Energy.
Dziękuję Państwu za wytrwałość i wiarę, iż czynione przez przeze mnie oraz wszystkie osoby
działające w imieniu i na rzecz Global Energy doprowadziły do osiągnięcia przez Spółkę optymalnych i
satysfakcjonujących wyników oraz umocnią w przyszłości jej pozycję na rynku kapitałowym jako
wiarygodnego i stabilnego podmiotu. Zaufanie akcjonariuszy i inwestorów jest ogromnym wsparciem
i motywacją do dalszego rozwoju Spółki, dlatego bardzo na nie liczymy.

Z poważaniem,
Artur Staykov
Prezes Zarządu
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WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
w zł
WYBRANE DANE FINANSOWE

Przychody łącznie całkowite
Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zysk (strata) na sprzedaży
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Pożyczki udzielone długoterminowe
Pożyczki udzielone krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Kapitał własny
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Rezerwy długoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
Wartość księgowa na jedną akcję na dzień
bilansowy (w zł.)
Wartość księgowa na jedną akcję
średnioważoną (w zł.)
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą
(w zł.)
Liczba akcji na dzień bilansowy
Średnia ważona liczba akcji

31.12.2013 r.
12 miesięcy
31.12.2013 r.

w EUR

31.12.2012 r.
12 miesięcy
31.12.2012 r.

17 154 954,55 63 532 251,46
11 602,26 54 603 848,87
-848 132,56 -58 174 454,57
-2 608,47
-777 556,37
-836 530,30 -3 570 605,70
-807 953,83
2 210 808,02
15 713 615,77
3 552 611,33
13 081 894,53
3 552 611,33
-232 649,03
-27 805 495,41
99 502,21

-441 448,87

31.12.2013 r.
12 miesięcy
31.12.2013 r.

31.12.2012 r.
12 miesięcy
31.12.2012 r.

4 073 843,40 15 222 410,26
2 755,23 13 083 153,36
-201 408,82 -13 938 675,14
-619,44
-186 303,52
-198 653,60
-855 521,78
-191 867,45
529 712,48
3 731 563,94
851 210,31
3 106 600,46
851 210,31
-55 247,93

-105 771,72

26 544 935,47 -6 603 062,32

6 360 201,14

1 151 384,32

23 629,12

31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

31.12.2013 r.

182 175,33
81 044 731,35
0,00
414 720,00
293 645,15
78 494 107,67
2 631 721,24
67 608,08
2 631 721,24
0,00

12 032,12
43 927,31
33 596 691,81 19 542 035,92
0,00
0,00
920 481,59
100 000,00
28 232 287,38
70 805,64
33 452 611,33 18 927 012,84
0,00
634 577,85
134 412,60
16 302,10
0,00
634 577,85
0,00
0,00

275 873,18
31.12.2012 r.
2 943,13
8 217 966,78
0,00
225 155,71
6 905 798,98
8 182 723,77
0,00
32 878,19
0,00
0,00

2,34

2,93

0,56

0,72

6,74

3,02

1,63

0,74

1,12

0,32

0,27

0,08

33 524 418
11 641 005

11 398 530
11 090 209

33 524 418
11 641 005

11 398 530
11 090 209

Zysk oraz wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej
liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wynosiła 11 641 005 w okresach od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
oraz 11 090 209 od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących
zasad:
 poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień
31 grudnia 2013 r. przez Narodowy Bank Polski (4,1472 zł / EURO), oraz średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2012 r. przez Narodowy Bank Polski (4,0882/EURO),
 poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego:
rok 2013 (4,2110 zł / EURO), rok 2012 (4,1736/EURO).
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Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

31.12.2013
NOTA

A

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne

11

0,00

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

12

182 174,46

500,00

III. Nieruchomości inwestycyjne

14

0,00

0,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

21

0,87

0,87

V.

16

0,00

0,00

VI. Pożyczki udzielone

24

0,00

0,00

VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych

17

0,00

0,00

VIII. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

20

0,00

0,00

Prawa wieczystego użytkowania gruntów

IX. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
X.

Pozostałe aktywa

B

Aktywa obrotowe

I.

Zapasy

22

NOTA

182 175,33

31.12.2012
12 032,12

0,00

0,00

0,00

11 531,25

81 044 731,35 33 596 691,81

23

0,00

0,00

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez
III.
wynik finansowy
IV. Pożyczki udzielone
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminy
V.
wymagalności
VI. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

24

9 646 809,00

278 185,80

27

45 820 483,76

0,00

28

414 720,00

920 481,59

25

0,00

0,00

26

0,00

0,00

VII. Akcje i udziały w jednostkach zależnych

17

0,00

0,00

VIII. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

28

0,00

0,00

0,00

0,00

30

293 645,15

28 232 287,38

XI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

31

24 855 942,97

4 070 283,44

XII. Rozliczenia międzyokresowe

29

13 130,47

95 453,60

II.

IX. Należności z tytułu podatku dochodowego (PDOP)
X.

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Suma aktywów

81 226 906,68 33 608 723,93
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Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
A. Kapitał własny

31.12.2013

31.12.2012

NOTA 78 494 107,67 33 452 611,33

I.

Kapitał zakładowy

32

8 491 213,18

8 491 213,18

II.

Kapitał zapasowy

33

2 762 733,78

8 762 733,78

34

-122 935,79

0,00

0,00

0,00

V. Pozostałe kapitały rezerwowe

35

56 976 274,93

15 341 126,00

VI. Zyski zatrzymane

36

-2 695 072,96

-2 695 072,96

13 081 894,53

3 552 611,33

2 631 721,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał z aktualizacji wyceny

VII. Zysk (strata) netto za rok obrotowy

B. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
I.

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

II.

Rezerwy

NOTA
37

III. Rezerwy na podatek odroczony

39

2 631 721,24

0,00

IV. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

38

0,00

0,00

101 077,77

156 112,60

39

67 608,08

134 412,60

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 469,69

21 700,00

C. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
I.
II.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe

NOTA

III. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (PDOP)
IV. Rezerwy
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami
V.
klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży
VI. Rozliczenia międzyokresowe

Suma pasywów

Wartość księgowa
Liczba akcji (średnia ważona w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

39

29

81 226 906,68 33 608 723,93

78 494 107,67
11 641 005,00
6,74
11 641 005,00
6,74

33 452 611,33
11 090 209,00
3,02
11 090 209,00
3,02
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Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług

II.

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B

Koszty działalności operacyjnej

I.

Amortyzacja

II.

Zużycie surowców i materiałów

III.

Usługi obce

NOTA
3

4

IV. Podatki i opłaty
V.

Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

01.01.31.12.2013

01.01.31.12.2012

11 602,26

54 603 848,87

11 602,26

52 690 621,77

0,00

1 913 227,10

-848 132,56 -58 174 454,57
-2 608,47

-777 556,37

-21 280,43

-41 230 516,63

-520 924,69

-4 806 024,48

-2 619,28

-860 640,26

-145 683,95

-6 586 350,30

-6 839,11

-1 637 186,29

-148 176,63

-471 296,82

0,00

-1 804 883,42

-836 530,30

-3 570 605,70

C

Zysk (strata) ze sprzedaży

I.

Pozostałe przychody operacyjne

5

37 081,09

6 681 932,54

II.

Pozostałe koszty operacyjne

5

-8 504,62

-900 518,82

D.

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-807 953,83

2 210 808,02

I.

Przychody finansowe

6

17 106 271,20

2 246 470,05

II.

Koszty finansowe

6

-584 701,60

-904 666,74

E.

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

15 713 615,77

3 552 611,33

F.

Podatek dochodowy

-2 631 721,24

0,00

I.

część bieżąca

0,00

0,00

II.
G.
H.
I.

część odroczona
ZYSK (STRATA) ZA OKRES
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

-2 631 721,24
13 081 894,53
13 081 894,53
0,00

0,00
3 552 611,33
4 609 886,02
-1 057 274,69

7

8
8
8/9

Pozostałe całkowite dochody:
Pozycje, które nie będą reklasyfikowane do wyniku
Pozycje, które będą reklasyfikowane do wyniku w późniejszych
okresach:
Suma całkowitych dochodów:
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)
- podstawowy za okres obrotowy
- rozwodniony za okres obrotowy
- średnia ważona liczba akcji
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej
( w zł)
- podstawowy za okres obrotowy
- rozwodniony za okres obrotowy
- średnia ważona liczba akcji
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)
- podstawowy za okres obrotowy
- rozwodniony za okres obrotowy
- średnia ważona liczba akcji

8

8

8

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 081 894,53
1,12
1,12
11 641 005

3 552 611,33
0,32
0,32
11 090 209

13 081 894,53
1,12
1,12
11 641 005
0,00
-

4 609 886,02
0,42
0,42
11 090 209
-1 057 274,69
-0,10

-

-0,10

11 641 005

10 775 074
6

Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
I.

Kapitał własny na początek okresu (BO)
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych

I.a

Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2012

33 452 611,33

29 900 000,00

0,00

0,00

33 452 611,33

29 900 000,00

1.

Kapitał podstawowy na początek okresu

8 491 213,18

8 502 611,71

1.1

Zmiany kapitału podstawowego

0,00

-11 398,53

a)

zwiększenie (z tytułu)
- emisji akcji
zmniejszenie (z tytułu)
- obniżenie kapitału

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

0,00
0,00
-11 398,53
-11 398,53

8 491 213,18

8 491 213,18

0,00

0,00

-122 935,79

0,00

b)
1.2

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2.

Udziały (akcje) własne na początek okresu

a)

zwiększenie

b)

zmniejszenie

2.1.

Udziały (akcje) własne na koniec okresu

0,00

0,00

-122 935,79

0,00

3.

Kapitał zapasowy na początek okresu

8 762 733,78

26 565 056,51

3.1

Zmiany kapitału zapasowego

-6 000 000,00

-17 802 322,73

a)

zwiększenie (z tytułu)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
- emisja akcji (agio)
zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty

0,00
0,00
0,00
-6 000 000,00
0,00

11 398,53
11 398,53
0,00
-17 813 721,26
-3 280 595,26

- przekazania środków na fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych

-6 000 000,00

-14 533 126,00

3.2

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu

2 762 733,78

8 762 733,78

4.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

0,00

0,00

4.1

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

a)
b)

zwiększenie
zmniejszenie

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

0,00

5.

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

15 341 126,00

808 000,00

5.1

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

41 635 148,93

14 533 126,00

a)

zwiększenie

41 635 148,93

14 533 126,00

6 000 000,00

14 533 126,00

- przeksięgowanie wyniku finansowego z roku poprzedniego
- podwyższenie kapitału - emisja akcji serii C

3 552 611,33
32 082 537,60

0,00
0,00

5.2

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

56 976 274,93

15 341 126,00

5.

Zyski zatrzymane na początek okresu

-2 695 072,96

27 958 448,76

6.1

Zmiany zysków zatrzymanych

0,00

-30 653 521,72

a)

b)

zwiększenie
- wynik finansowy z roku ubiegłego
- przekazanie środków z kapitału zapasowego
zmniejszenie (z tytułu)
- podział wyniku finansowego - pokrycie straty roku ubiegłego
- podział wyniku finansowego - kapitał zapasowy
- podział wyniku finansowego - inne

3 552 611,33
3 552 611,33
0,00
-3 552 611,33
0,00
0,00
-3 552 611,33

3 280 595,26
0,00
3 280 595,26
-33 934 116,98
-33 934 116,98
0,00
0,00

6.2

Zyski zatrzymane na koniec okresu

-2 695 072,96

-2 695 072,96

7.

Całkowite dochody ogółem

13 081 894,53

3 552 611,33

13 081 894,53

3 552 611,33

0,00
0,00

0,00
0,00

b)

- zwiększenie z tytułu przekazania środków z kapitału zapasowego w celu nabycia akcji własnych

a)

Zysk netto

b)
c)

Strata netto
Odpisy z zysku

II.

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

78 494 107,67

33 452 611,33

III.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

78 494 107,67

33 452 611,33

7

Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

01.01.-31.12.2013

01.01.-31.12.2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Zysk / Strata przed opodatkowaniem

II.

Korekty razem

1.

Amortyzacja

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty

III.

Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)

IV.

Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty

V.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)

15 713 615,77

3 552 611,33

-15 946 264,80

-3 994 060,20

2 608,47

777 556,37

3 280,00
-29 905,48
-16 407 160,81
0,00
0,00
631 376,80
-252 087,85
105 624,07
0,00

87 209,42
-509 438,63
-7 259 879,34
0,00
184 045,48
3 019 420,53
182 401,86
-301 425,72
-173 950,17

-232 649,03

-441 448,87

0,00

0,00

-232 649,03

-441 448,87

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.

Wpływy

5 905 129,85

41 857 532,70

1.
2.
3.
a)
b)

0,00
0,00
5 325 129,85
39 013,09
5 286 116,76
5 262 568,81
0,00
0,00
23 547,95
0,00
580 000,00

0,00
0,00
14 321 728,06
7 965 342,46
6 356 385,60
6 296 270,00
0,00
0,00
60 115,60
0,00
27 535 804,64

4.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach:
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne

II.

Wydatki

33 710 625,26

15 312 597,23

1.
2.
3.
a)
b)

4.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach:
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne

0,00
0,00
32 712 625,26
32 429 105,26
283 520,00
283 520,00
0,00
998 000,00

951 051,36
0,00
7 521 545,87
0,00
7 521 545,87
7 521 545,87
0,00
6 840 000,00

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-27 805 495,41

26 544 935,47

222 438,00

1 151 384,32

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

Wpływy

222 438,00

0,00

2.
3.
4.
II.

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki

0,00
0,00
0,00
122 935,79

1 151 384,32
0,00
0,00
0,00

1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

122 935,79

0,00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe

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

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

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

99 502,21

1 151 384,32

D.

Przepływy pieniężne netto razem

-27 938 642,23

27 254 870,92

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-27 938 642,23

27 254 870,92

F.

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu

0,00
28 232 287,38

0,00
977 416,46

G.

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym

293 645,15

28 232 287,38

0,00

0,00

1.

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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NOTY DO SPRWOZDANIA FINANSOWEGO :
1. INFORMACJE OGÓLNE
Prezentowane sprawozdanie jest jednostkowym rocznym sprawozdaniem finansowym Global Energy S.A.
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Podstawowe dane rejestrowe Spółki:
-

jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
posiada nr statystyczny w systemie REGON
przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD
jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez
Urząd Skarbowy NIP

0000017849
970517930
64.20Z
926-00-01-337

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień publikacji
sprawozdania finansowego za 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.

Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco :
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Zarząd:


Artur Staykov – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:










Dnia 20 lutego 2013 roku, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano
z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panów:








Andrzej Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej
David Thomas – Członek Rady Nadzorczej
Jan Waluszewski – Członek Rady Nadzorczej

Cezarego Olszewskiego,
Daniela Więzika,
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:





Dnia 29 czerwca 2013, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano na
członków Rady Nadzorczej Global Energy S.A., Panów:







Bartłomieja Korniluka,
Wojciecha Romaniszyna.

Wojciecha Batusiewicza,
Romualda Bogusza,
Davida Thomasa,
Jana Waluszewskiego.

Dnia 18 lutego 2014 roku Pan Jan Waluszewski złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji Członka
Rady Nadzorczej Spółki.
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Skład organów Jednostki na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013
roku przedstawiał się następująco:
Zarząd:


Artur Staykov – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:







Andrzej Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej
David Thomas – Członek Rady Nadzorczej
Notowania na rynku regulowanym

Informacje ogólne
Giełda Papierów Wartościowych S.A.
w Warszawie ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
GLE
Przemysł drzewny i papierniczy
Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Warszawa, ul. Pankiewicza 3
e-mail: info@globalenergy.pl

Giełda
Symbol na GPW
Sektor na GPW
System depozytowo - rozliczeniowy:

Kontakty z inwestorami:

Struktura akcjonariatu Global Energy S.A. na dzień 31.12.2013 r.
Stan na dzień 31.12.2013 roku przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego
Nazwa
Udział w kapitale
Liczba akcji w szt.
Wartość akcji w zł
zakładowym
Family Fund Sp. z o.o.
S.K.A.
Polish American
Investment Fund LLC
Polish American
Investment Fund LLC
(pośrednio poprzez
spółkę UNITED S.A.)
Pozostali
RAZEM

1 685 790

404 589,60

14,79%

596 859

143 246,16

5,24%

1 072 929

257 502,96

9,41%

8 042 952
11 398 530

1 930 308,48
2 735 647,20*

70,56%
100,00%

* Wartość kapitału zakładowego Emitenta różni się od wykazanego w „sprawozdania z sytuacji finansowej” ze
względu na „hiperinflacyjne przeszacowanie za lata 1992 – 1996”. Szczegółowy podział kapitału zakładowego
Global Energy S.A. został zaprezentowany w nocie nr 32.
** W 2013 roku wystąpiła emisja 22 125 888 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wartość nowej emisji
akcji serii C do dnia bilansowego była odniesiona na „kapitał rezerwowy”. Szczegółowy podział emisji serii C
został przedstawiony w nocie nr 44.
11

Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI
2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA
Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zachowaniem zasady istotności, zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym
przez Unię Europejską (UE).
Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych
dochodów (wersja porównawcza i kalkulacyjna), sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych,
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz not objaśniających.
Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do stosowania standardów i interpretacji, jak również
metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji rocznego sprawozdania finansowego. Przedstawione
zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Zarząd Global Energy S.A.
oświadcza, że prezentowane roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową,
finansowe wyniki działalności oraz przepływy środków pieniężnych.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego
badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu i opinii, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor został wybrany przez Radę Nadzorczą Global
Energy S.A. uchwałą z dnia 29 maja 2013 roku.
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie
wskazano inaczej, podane są w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Dane porównawcze obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012r. oraz
sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2012 r.
2.2 PREZENTACJA ISTOTNYCH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
Ewidencja księgowa jest prowadzona systemem komputerowym, w układzie ilościowo-wartościowym dla
wszystkich rzeczowych składników majątkowych (trwałych i obrotowych).
Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzone są w zespole 4 i MPK, w korespondencji z kontem 490.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzane jest wg metody porównawczej oraz (dodatkowo)
kalkulacyjnej, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Stosuje się następujące zasady rachunkowości:
a) Środki trwałe i wartości niematerialne
Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych ujmuje się w księgach według ceny
nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkową (stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia
środka trwałego) powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu
ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem
używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka
trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają
odpisy amortyzacyjne lub odpisy dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek
używania lub upływu czasu.
Na dzień przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej do używania ustala się okres lub stawkę i
metodę amortyzacji. Dla amortyzacji bilansowej stawki odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności.
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł
jest przez jednostkę corocznie weryfikowana z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności, co
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powoduje odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów
amortyzacyjnych.
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej
użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
a) liczba zmian, na których pracuje środek trwały,
b) tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
c) wydajność środka trwałego,
d) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,
e) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Spółka stosuje następujące okresy amortyzacji:
- budynki: 10-40 lat
- budowle: 10 lat
- kotły i maszyny energetyczne: 20 lat
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 3-10 lat
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 5-10 lat
- urządzenia techniczne: 5-20 lat
- środki transportu: 5-7 lat
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie: 3-7 lat
- wartości niematerialne: do 5 lat.
Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia
jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu
następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a jej zakończenie z chwilą zrównania
wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do
likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy
likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych
przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się - w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych - odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.
Dla środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej do 3.500 zł, z wyjątkiem komputerów,
zestawów komputerowych i drukarek, dokonuje się jednorazowego odpisu wartości tego środka trwałego w
ciężar kosztów zużycia materiałów.
Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji środków
trwałych
Środki trwałe oraz wartości niematerialne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
W ramach Krajowego Systemu Uprawnień do Emisji na lata 2008 – 2012. Spółce przyznano prawa do emisji
CO2 w wysokości 51.054 rocznie. Prawa te nie są ewidencjonowane ani w aktywach jako "wartości
niematerialne" ani w pasywach jako "inne rozliczenia międzyokresowe". Prowadzona jest dla nich
ewidencja pozabilansowa.
b) Środki trwałe w budowie
Wprowadza się do ksiąg oraz wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości.
Przy budowie zespołu obiektów, w ewidencji należy wyodrębnić koszty wspólne, podlegające rozliczeniu na
poszczególne obiekty proporcjonalne do ich wartości po zakończeniu budowy.
Do kosztów budowy nie zalicza się kosztów nabycia gruntów pod budowę. Grunty nabyte w związku z
budową, stanowią samodzielne obiekty a ich wartość podlega zaliczeniu wprost do środków trwałych.
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c) Utrata wartości
Spółka dokonuje odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości
niematerialnych, ustalonych na podstawie testu na utratę wartości zgodnie z MSR 36 na poszczególne
składniki aktywów trwałych wchodzących w skład Ośrodków Wypracowujących Środki Pieniężne. Dokonuje
również indywidualnych odpisów aktualizujących wartości środków trwałych wyłączonych na trwałe z
eksploatacji oraz przeznaczonych do likwidacji do wysokości ich wartości złomowej lub możliwej do
uzyskania ceny sprzedaży pomniejszonej o koszty odpowiednio: likwidacji lub doprowadzenia do sprzedaży.
Odpisy aktualizujące tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odwrócenie utworzonych
odpisów ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.
Na każdy dzień bilansowy jednostka analizuje przesłanki, które mogłyby wskazywać na utratę wartości
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i w razie zaistnienia przesłanek przeprowadza
test na utratę wartości.
d) Dla wyceny obrotowych składników majątku stosuje się następujące zasady:
Materiały i towary na dzień nabycia wprowadza się do ewidencji w przeciętnych cenach nabycia,
kalkulowanych na podstawie danych historycznych, przy czym do ceny nabycia węgla i zrębków doliczane są
koszty ich zakupu (dla węgla - transport, dla zrębków - transport i zrębkowanie). Podstawową zasadą
stosowaną przy rozchodzie materiałów jest przeciętna cena nabycia.
Materiały w drodze (materiały zafakturowane przez dostawcę i nie dostarczone do magazynu według stanu
na dzień bilansowy) wycenia się według cen nabycia wynikających z faktury dostarczonej przez dostawcę.
Wyroby gotowe oraz półprodukty (półfabrykaty) na koniec każdego miesiąca wycenia się wg planowanego
kosztu wytworzenia. Odchylenia między wartością wyrażoną wg planowanego kosztu wytworzenia a ich
rzeczywistym kosztem wytworzenia rozlicza się na zapas lub rozchód.
Planowane koszty wytworzenia wyrobów gotowych i półproduktów kalkulowane są na podstawie cen i
norm historycznych zużycia materiałów, planowanych kosztów robocizny bezpośredniej, planowanych
kosztów zużycia maszyn produkcyjnych oraz planowanego narzutu kosztów pośrednich przy normalnym
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych.
Półprodukty (półfabrykaty) przeznaczone do sprzedaży podlegają wyodrębnieniu w ewidencji oraz
rozliczeniu tak jak wyroby gotowe (produkty).
Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnozakładowych i kosztów sprzedaży. Koszty te rozliczane
są w całości w okresie, w którym je poniesiono.
Na dzień bilansowy wartość zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów doprowadza się do poziomu
kosztów rzeczywistych. Stosowane do wyceny na dzień bilansowy planowane koszty wytworzenia nie mogą
być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.
Wartość zapasów może być także korygowana odpisami z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy istnieją
zapasy: nadmierne, które utraciły swą wartość użytkową wskutek uszkodzenia, zepsucia, przestarzałości,
które są np. częściami zamiennymi do maszyn wycofanych z użytkowania lub które nie znajdują zbytu,
tworzy się odpis aktualizujący wartość tych zapasów.
e) Należności ujmuje się w księgach wg zamortyzowanego kosztu. Jeżeli efekt dyskonta nie jest istotny,
należności ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Na należności przeterminowane (niepokryte gwarancją
lub innym zabezpieczeniem należności) tworzy się odpis aktualizujący w wysokości:
- 10% - na należności przeterminowane od 3 do 6 miesięcy,
- 50% - na należności przeterminowane od 6 do 12 miesięcy,
- 100% - na należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy.
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności
umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość
i są zdejmowane z ewidencji.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności,
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa
wartość należności i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.
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f) Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to niezaliczane do instrumentów
pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie
wymagalności, które Spółka ma zamiar i możliwość utrzymywania do terminu wymagalności. Są to: lokaty
terminowe środków pieniężnych założone na okres 3-12 miesięcy. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych
utrzymywanych do terminu wymagalności ujmuje się na dzień zawarcia transakcji, w którym Spółka
zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów.
Wartość opisanych wyżej lokat wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), a
jeśli efekt dyskonta nie jest istotny - w kwocie wymaganej zapłaty.
g) Pożyczki i należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi
lub możliwymi do określenia płatnościami , które nie są kwotowane na aktywnym rynku:





aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać w bliskim terminie, które klasyfikuje się jako
przeznaczone do obrotu, i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę
jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy,
aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do
sprzedaży; lub,
aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji
początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne
do sprzedaży.

h) Instrumenty dostępne do sprzedaży to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie będące:




pożyczkami i należnościami,
inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności,
aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Inwestycje w aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nieposiadające cen rynkowym z aktywnego rynku a
dodatkowo, których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, rozliczane są przez dostawcę
niekwotowanych instrumentów finansowych wycenianych według kosztu.
i) Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy to składniki
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu. Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe
kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są:




nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie,
częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których
istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków,
instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących umowami gwarancji
finansowych lub wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi)

Składniki, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane według wartości
godziwej przez wynik finansowy. Dokonanie takiej klasyfikacji następuje wyłącznie, gdy zezwala na to MSR
39 lub prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji, gdyż:




grupa aktywów finansowych, zobowiązań finansowych lub obu tych kategorii jest zarządzana, a jej
wyniki oceniane są w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami
zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy są na tej
podstawie przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa,
eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania, która w
przeciwnym razie powstałaby z powodu innego sposobu wyceny aktywów lub zobowiązań bądź
innego ujęcia związanych z nimi zysków lub strat

j) Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany
kursów wymiany walut to kontrakty walutowe typu forward. Ujmowane są w księgach w momencie, gdy
Spółka staje się stroną wiążącej umowy. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej przez
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wynik finansowy dokonuje się na dzień bilansowy w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki
realizujące transakcje.
Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera stanowią aktywa finansowe, zaś instrumenty o
ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe. Zyski/straty z wyceny do wartości godziwej i
wyniki z rozliczenia zamkniętych instrumentów pochodnych, ujmowane są w przychodach lub kosztach
finansowych.
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.
j) Rezerwy ujmuje się w księgach w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się
na:
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu
udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego,
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka
jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie
od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio
utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
Niewykorzystane rezerwy w momencie zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie,
zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub
przychody finansowe. Rezerwy wykazuje się w podziale na krótko- i długoterminowe.
Rezerwa długo- i krótkoterminowa utworzona na należne pracownikom odprawy emerytalne wyliczona jest
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19) - metodą aktuarialną, zgodnie z
zasadami naliczania tych świadczeń określonymi w Kodeksie Pracy.
k) Zyski zatrzymane – w tej pozycji wykazuje się kapitał powstały w wyniku przeceny środków trwałych
przy przejściu na MSSF i MSR. Kwota ta nie może być przeznaczona do podziału.
l) Zobowiązania handlowe, kredyty i pożyczki oraz pozostałe zobowiązania
W przypadku, gdy ich termin płatności jest krótszy niż 12 miesięcy, przyjmuje się uproszczony sposób
wyceny, tj. w kwocie wymagającej zapłaty i prezentuje w zobowiązaniach krótkoterminowych.
W przypadku, gdy Spółka posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty o co najmniej 12 miesięcy od
dnia bilansowego, zobowiązania wykazywane są jako długoterminowe.
m) Dotacje państwowe do aktywów trwałych są prezentowane w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe
(przychody przyszłych okresów). Wartość dotacji jest odpisywana do rachunku zysków i strat jako pozostałe
przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z
otrzymanej dotacji.
n) Podatek dochodowy (w tym odroczony podatek dochodowy)
Podatek bieżący obliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym. Odroczony podatek dochodowy
obliczany jest przy użyciu metody bilansowej przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych, które
według przewidywań będą obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa
rozliczona, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązują prawnie
lub faktycznie na dzień bilansowy. Podatek odroczony tworzy się od przejściowych różnic pomiędzy
wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów, a jego wartością podatkową oraz od
niewykorzystanych strat podatkowych.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i
pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
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przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w
przyszłości.
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie w szyku zwartym
(„per saldo”).
o) Leasing - w sprawozdaniu z całkowitych dochodów opłaty leasingowe ujmuje się jako koszty przez okres
leasingu, z zastosowaniem metody liniowej. Opłata wstępna ujmowana jest poprzez rozliczenia
międzyokresowe i odpisywana w koszty proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej.
Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu własności przysługują
Spółce, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego ujmuje się w aktywach
(środki trwałe, wartości niematerialne albo nieruchomości inwestycyjne w zależności od przedmiotu
umowy) z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu leasingu
lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.
Podlegające amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego amortyzowane są przez okres
użytkowania aktywów.
Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem leasingodawcy
(finansującego) stanowi leasing operacyjny. W przypadku leasingu gruntu, jeżeli nie przewiduje się
przeniesienia tytułu prawnego na leasingobiorcę przed końcem okresu leasingu, klasyfikowany jest jako
leasing operacyjny. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów opłaty leasingowe ujmuje się jako koszty
przez okres leasingu, z zastosowaniem metody liniowej. Opłata wstępna ujmowana jest poprzez rozliczenia
międzyokresowe i odpisywana w koszty proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej.
Do umów leasingu operacyjnego klasyfikuje się prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa.
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów rozliczana jest poprzez rozliczenia międzyokresowe i co
miesiąc odpisywana w koszty.
p) Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po
pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i opusty Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów,
materiałów ujmuje się, gdy jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z własności towarów
i materiałów oraz istnieje prawdopodobieństwo uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu transakcji.
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są memoriałowo przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej,
jeśli ich uzyskanie nie jest wątpliwe.
r) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji - pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w
walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta
funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą
funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia w następujący sposób:
- wpłata należności przez kontrahenta - kurs kupna banku, w którym jest przeprowadzana operacja,
- zapłata zobowiązań kontrahentowi – kurs sprzedaży banku, w którym jest przeprowadzana operacja,
- sprzedaż walut do banku – wynegocjowany kurs kupna banku,
- kupno walut w banku - wynegocjowany kurs sprzedaży banku.
- zobowiązania w przypadku importu towarów przechodzących odprawę celną – kurs przyjęty w
dokumencie odprawy celnej (SAD) lub innym wiążącym dokumencie,
- operacje gospodarcze polegające na wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub wewnątrzwspólnotowej
dostawie towaru (WNT lub WDT) – kurs obowiązujący dla celów podatku dochodowego i VAT (najczęściej z
dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury),
- pozostałe operacje – kurs obowiązujący dla celów podatku dochodowego.
Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań
pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.
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Nie rzadziej niż na dzień bilansowy kończący rok obrotowy wycenia się po średnim kursie NBP wyrażone w
walutach obcych składniki aktywów i pasywów. Kursy wymiany ustalone przez Prezesa NBP dla
podstawowych walut używanych przez Spółkę na dni bilansowe objęte niniejszym sprawozdaniem były
następujące:
31.12.2013 r.

31.12.2012 r.

EUR
SEK

4,1472 zł/eur
0,4694 zł/sek

4,0882 zł/eur
0,4757 zł/sek

CHF

3,3816 zł/chf

3,3868 zł/chf

2.3 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta nie wystąpiły zmiany zasad
(polityki) rachunkowości.
2.4 UWZGLĘDNIENIE STANDARDÓW, ZMIAN W STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI ORAZ INTERPRETACJI
OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2013 R.
Następujące zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zostały wydane
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej:
• MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (ma zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
• MSSF 11 „Wspólne przedsięwzięcia” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia
2014 roku lub późnej),
• MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” (ma zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
• Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12 „Przepisy przejściowe” (mają zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
• Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27„Jednostki inwestycyjne” (mają zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później),
• MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” - wersja z 2011 roku (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w UE najpóźniej dla okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
• MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” - wersja z 2011
roku (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – w
UE najpóźniej dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub późnej),
• Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja: kompensowanie aktywów finansowych i
zobowiązań finansowych” (ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014
roku lub później),
• Zmiany do MSR 39 „Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń”
wydane w dniu 27 czerwca 2013 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2014 roku lub później),
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• Zmiany w MSR 36 „Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych” wydane 29
maja 2013 roku (mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub
później).
Grupa zastosuje pakiet standardów dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2014 roku:
MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSR 27 oraz MSR 28.
Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które nie zostały przyjęte
przez Unię Europejską:
• MSSF 9 „Instrumenty finansowe”: Klasyfikacja i Wycena z późniejszymi zmianami (wejście w życie
zostało odroczone przez Radę ds. MSSF bez wskazania planowanego terminu zatwierdzenia),
• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2010 - 2012 wydane w dniu 12 grudnia 2013 roku (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później),
• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF cykl 2011 - 2013 wydane w dniu 12 grudnia 2013 roku (mają
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później),
• MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” wydany w dniu 30 stycznia 2014 roku (ma
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później),
• Zmiany do MSR 19 „Programy określonych świadczeń: Składki pracownicze” (mają zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później),
• Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty” wydana w dniu 20 maja 2013 roku (ma zastosowanie dla okresów
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później).
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego ze standardów, interpretacji lub zmian,
które nie weszły dotychczas w życie.
2.5 ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności
gospodarczej przez Global Energy S.A. Czas trwania działalności Spółki jest nieokreślony.
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. nie
wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu
sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia
dotyczące lat ubiegłych.
2.6 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W ODNIESIENIU DO ŚRÓDROCZNEJ
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów.

2.7 PRZYCHODY I WYNIKI SEGMENTÓW

Global Energy S.A. prowadzi działalność inwestycyjną w sektorze energii odnawialnej (OZE). Global Energy S.A.
jest holdingiem finansowym - poprzez podmioty zależne realizuje projekty farm wiatrowych i solarnych, a także
pozyskuje i sprzedaje zieloną energię z pracujących instalacji turbin wiatrowych i paneli słonecznych na terenie
Europy. W związku ze zmianą profilu działalności związanej ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. w dniu
29 czerwca 2012 roku oraz zmiany kierunku rozwoju Spółki. Emitent odstąpił od prezentacji segmentów w
podziale na kategorię oraz region w związku z zaniechaną działalnością w segmencie płyt pilśniowych. Ponadto
od 2014 roku Spółka planuje prowadzenie działalności inwestycyjnej w kilku sektorach: finansowym, rolnym,
energetycznym, surowcowym, nieruchomościowym, dlatego prezentacja procentowego podziału aktywności w
tych obszarach będzie możliwa najwcześniej po pierwszym półroczu 2014 roku.
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3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
a) wyroby gotowe
b) usługi
c) zmiana stanu produktów
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem
a) sprzedaż kraj, w tym:
- oddział Krosno
- oddział Warszawa
b) sprzedaż zagranica

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

31.12.2013

31.12.2012*

0,00
11 602,26
0,00
11 602,26

52 236 920,09
265 245,08
188 456,60
52 690 621,77

11 602,26
0,00
0,00
0,00

52 502 165,17
52 502 165,17
0,00
0,00

31.12.2013

31.12.2012*

a) towary
b) materiały
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem

0,00
0,00
0,00

1 798 570,00
114 657,10
1 913 227,10

a) sprzedaż kraj, w tym:
- oddział Krosno
- oddział Warszawa
b) sprzedaż zagranica

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

1 913 227,10
114 657,10
1 798 570,00
0,00

* przychody prezentowane jako dane porównawcze zawierają wartości przychodów wygenerowanych przez
Hardex S.A.(obecnie Global Energy S.A.). Spółka prowadziła swoją podstawową działalność w sektorze
drzewnym a jej działalność została zaniechana 29.06.2012 roku. Dodatkowa specyfikacja przychodów
uzyskanych przez Hardex S.A. do dnia zbycia podmiotu została zaprezentowana w nocie numer 9.
Obecnie podstawowym przedmiotem działalności Global Energy S.A. (dawniej Hardex S.A.; Libra Capital S.A.)
jest działalność inwestycyjna.

4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Koszty według rodzaju
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe
h) wartość sprzedanych towarów i materiałów
Koszty według rodzaju ogółem
Koszty zatrudnienia
a) Koszty wynagrodzeń
b) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Suma kosztów świadczeń pracowniczych

31.12.2013
-2 608,47
-21 280,43
-520 924,69
-2 619,28
-145 683,95
-6 839,11
-148 176,63
0,00
-848 132,56
31.12.2013
-145 683,95
-6 839,11
-152 523,06

31.12.2012
-777 556,37
-41 230 516,63
-4 806 024,48
-860 640,26
-6 586 350,30
-1 637 186,29
-471 296,82
-1 804 883,42
-58 174 454,57
31.12.2012
-6 586 350,30
-1 637 186,29
-8 223 536,59
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5. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Pozostałe przychody operacyjne (wg tytułów)
a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) dotacje
c)zysk ze zbycia przedsiębiorstwa
d) pozostałe przychody operacyjne, w tym:

31.12.2013

31.12.2012

0,00
0,00
0,00
37 081,09

0,00
72 755,46
6 595 701,43
13 475,65

- uzyskane kary, grzywny i odszkodowania

0,00

3 479,81

- inne

1,67

1 650,57

- refaktury

8 379,42

0,00

- sprzedaż części samochodowych

7 000,00

0,00

- z tytułu czynszu (najem)

0,00

1 045,60

- zwrot kosztów sądowych

0,00

3 275,00

- rozwiązanie odpisu na materiały

0,00

4 024,67

21 700,00

0,00

37 081,09

6 681 932,54

- rozwiązanie rezerwy na badanie sprawozdania finansowego

Pozostałe przychody operacyjne, razem
Pozostałe koszty operacyjne (wg tytułów)

31.12.2013

31.12.2012

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu)

0,00
0,00

29 550,42
0,00

- odpis aktualizujący wartość środków trwałych

0,00

0,00

- odpis aktualizujący zapas materiałów

0,00

0,00

c) pozostałe koszty operacyjne tym:

8 504,62

870 968,40

- koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A.

0,00

813 499,99

- odpis aktualizujący należności

0,00

2 244,74

- koszty sądowe

0,00

350,00

- odszkodowania i kary NKUP

0,00

501,13

8 307,09

0,00

197,53

54 372,54

8 504,62

900 518,82

- refaktury
- inne

Pozostałe koszty operacyjne, razem

6. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Przychody finansowe
a)Przychody z tytułu odsetek:
- od jednostek powiązanych (z tyt. udzielonej pożyczki)
- od pozostałych jednostek (z tyt. udzielonej pożyczki)
- odsetki od lokat bankowych
- odsetki bankowe
- odsetki od obligacji
- odsetki z tytułu wierzytelności

31.12.2013

31.12.2012

116 237,51

1 193 752,36

0,00

0,00

29 905,48
86 332,03
0,00
0,00
0,00

501 676,10
7 700,79
617 450,38
60 115,60
6 809,49
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b)Zysk netto z dodatnich różnic kursowych z tyt. realizacji i
wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków
pieniężnych
c) Inne
d) Zysk netto z realizacji pochodnych instrumentów finansowych
(forward) wycenionych w wartości godziwej przez wynik
finansowy
e) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych
(forward)
f) Zysk ze zbycia inwestycji
g) Pozostałe przychody finansowe, w tym:

0,00

0,00

974,55

373,87

0,00

0,00

0,00

0,00

2 574 754,80
13 851 164,45

472 465,49
579 878,33

13 851 164,45

579 878,33

563 139,89

0,00

563 139,89

0,00

RAZEM

17 106 271,20

2 246 470,05

Koszty finansowe

31.12.2013

31.12.2012

- wycena akcji notowanych na Giełdzie

h) Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość sprzedanych akcji:
- wycena akcji notowanych na Giełdzie

a) Koszty z tytułu odsetek w tym:

-3 303,27

-33 400,29

0,00

-28 791,09

0,00
-56,00
-3 247,27

-215,42
-4 393,00
-0,78

-1 520,00

0,00

0,00

-308 126,56

0,00

0,00

-579 878,33

-563 139,89

0,00

0,00

-584 701,60

-904 666,74

- odsetki z tytułu kredytu krótkoterminowego
- odsetki od zobowiązań
- odsetki NKUP
- Inne

b) Koszty związane ze sprzedażą akcji
c) Strata netto z ujemnych różnic kursowych z tyt. realizacji i
wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków
pieniężnych
d) Strata netto z realizacji pochodnych instrumentów
finansowych (forward) wycenionych w wartości godziwej przez
wynik finansowy
e) Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów
f) Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych
(forward)
RAZEM

7. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Podział na główne składniki obciążenia podatkowego za okres 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. oraz analogiczny
okres roku ubiegłego, przedstawiają się następująco:

Podatek dochodowy bieżący
1. Zysk (strata) brutto

31.12.2013
15 713 615,77

31.12.2012
3 552 611,33

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów):

-13 738 060,88 -18 720 750,01

- przychody nie wliczone do podstawy opodatkowania

-14 436 009,25

- przychody zwiększające podstawę opodatkowania
- wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu

-38 567 783,90

70 819,60

0,00

627 128,77

42 927 178,87
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- wydatki zwiększające koszty

0,00

-23 080 144,98

- odliczenia od dochodu

0,00

0,00

3. Strata z lat ubiegłych
4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
5. Podatek dochodowy według stawki 19%
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty w deklaracji podatkowej
okresu, w tym:

-1 975 554,89
0,00
0,00 -15 168 138,68
0,00
0,00
0,00

0,00

- wykazany w rachunku zysków i strat

0,00

0,00

- dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

0,00

0,00

Podatek dochodowy odroczony

31.12.2012

zmniejszenie/zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia różnic
przejściowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej
poprzedniego okresu

-2 631 721,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-2 631 721,24

0,00
0,00

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy
inne składniki podatku dochodowego (wg tytułów)
Podatek dochodowy odroczony, razem
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat:

31.12.2013

podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat
Efektywna stawka podatku

-2 631 721,24
16,75%

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty,
z tytułu:
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty),
razem
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - działalność
kontynuowana
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego w bilansie

31.12.2013
0,00
31.12.2013

31.12.2012

31.12.2012
0,00
0,00%

31.12.2012
0,00
31.12.2012

0,00

0,00

2 631 721,24

0,00

2 631 721,24

0,00

Wyszczególnienie

31.12.2013

31.12.2012

Zysk (strata) brutto
Podatek wyliczony według stawki 19%
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice
trwałe x 19%)
Dochody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe x 19%)

15 716 895,77
2 986 210,20

3 552 611,33
674 996,15

-622 795,67

-7 738 161,11

4 123,00

6 554 780,17
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Inne x 19%
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego

0,00
-2 631 721,24

0,00
0,00

8. ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY NA JEDNA AKCJĘ
Zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku
(straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji przypadającą za dany okres sprawozdawczy.
Zysk (strata) netto rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku (straty) netto
odpowiednio pomniejszonego o odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe,
przez średnią ważoną liczbę akcji przypadającą do odpowiedniego okresu sprawozdawczego.

Wyszczególnienie

31.12.2013

31.12.2012

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej

13 081 894,53
0,00

4 609 886,02
-1 057 274,69

Zysk (strata) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości
podstawowego zysku (straty) przypadającego na jedną akcję
Efekt rozwodnienia:

13 081 894,53

3 552 611,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 081 894,53

3 552 611,33

- odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na
akcje zwykłe
- odsetek od obligacji zamiennych na akcje

Zysk (strata) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości
rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję
Liczba wyemitowanych akcji

31.12.2013

31.12.2012

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia
wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt.
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych
opcje na akcje
obligacje zamienne na akcje

11 641 005

11 090 209

0
0
0

0
0
0

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia
wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt.

11 641 005

11 090 209

Wyszczególnienie
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą

Działalność zaniechana

31.12.2013
1,12
1,12

31.12.2013

31.12.2012
0,32
0,32

31.12.2012

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na
zwykłych akcjonariuszy zastosowana do obliczenia
podstawowego zysku na jedną akcję

0,00

-1 057 274,69

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na
zwykłych akcjonariuszy zastosowana do obliczenia
rozwodnionego zysku na jedną akcję

0,00

-1 057 274,69
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9. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA
W okresie porównawczym do okresu objętego sprawozdaniem finansowym tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012
r. wystąpiło zaniechanie działalności podstawowej związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. dnia 29
czerwca 2012 roku.
W połowie 2012 roku Spółka zbyła wszystkie aktywa z wyłączeniem należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i
ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązania związane bezpośrednio z tymi aktywami.
Poniższe zestawienie prezentuje wyniki finansowe, aktywa, zobowiązania oraz przepływy pieniężne Spółki na
dzień 30.06.2012 roku.

Wyniki
Przychody netto ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk / (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto przypisana działalności zaniechanej
Całkowite dochody ogółem
Aktywa
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności z tytułu dostaw i usług
Inne należności
Pozostałe aktywa
Środki pieniężne
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Kredyty i pożyczki
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Inne
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży
Przepływy środków pieniężnych netto spółki
Przepływy z działalności operacyjnej

01.01.2012 -29.06.2012
53 441 957,50
-54 168 297,20
-726 339,70
105 502,83
-847 752,42
-1 468 589,29
1 156 847,60
-745 533,00
-1 057 274,69
0,00
-1 057 274,69
-1 057 274,69
29.06.2012
772 029,72
5 698 040,86
11 462 579,07
150 029,07
1 917,80
5 454 293,99
251 467,71
23 790 358,22
29.06.2012
6 521 922,37
3 962 126,19
1 910 684,75
411 084,18
12 805 817,49

01.01.2012 - 29.06.2012
-3 338 765,97
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Przepływy z działalności inwestycyjnej
Przepływy z działalności finansowej
Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto

6 664 291,10
1 151 352,40
4 476 877,53

* przepływy pieniężne netto spółki prezentują zmiany w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej
za okres 01.01-30.06.2012 roku skorygowane o wartość transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Hardex S.A. oraz
stan środków pieniężnych na dzień 29.06.2012 rok.
Zdaniem Zarządu zaprezentowane przepływy od 01.01.2012 r. do 29.06.2012 roku przedstawiają w sposób
rzetelny wyniki na działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej na dzień sprzedaży Hardex S.A.

10. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. nie zostały wypłacone dywidendy dla akcjonariuszy.

W roku 2014 Zarząd Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w przeliczeniu
na jedną akcję w wysokości rocznego zwrotu na kapitale w przedziale 8-10%, odpowiadającego średniej cenie
akcji wyliczonej na podstawie notowań akcji Emitenta na GPW w okres ostatniego kwartału.

WYJAŚNIENIE:
Dla uproszczenia zakładając średnią cenę akcji na poziomie 1,00 PLN do osiągnięcia w/w zwrotu z inwestycji w
akcje Emitenta konieczne jest uzyskanie dywidendy na poziomie 8-10 groszy na jedną akcję. Biorąc zatem pod
uwagę obecną ilość wszystkich akcji Spółki wynoszącą 33 524 418 celem osiągnięcia powyższego zysku łączna
kwota dywidendy winna kształtować się zaokrąglając w przedziale 2.700.000 - 3.350.000 PLN.
W związku z powyższym Zarząd Spółki na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie
się w dniu 27 marca 2014 roku zwróci się do Akcjonariuszy Spółki o akceptację wypłaty dywidendy za 2013 rok
w wysokości wyliczonej według powyżej opisanej zasady oraz ustali dalsze kroki, niezbędne do podjęcia, celem
realizacji wypłaty dywidendy w roku 2014 , w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
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11. WARTOŚCI NIEMATERIALNE
Zmiany wartości niematerialnych i prawnych za okres 01.01.2012 do 31.12.2012
Wyszczególnienie

Koszty zakończonych
prac rozwojowych

Wartości
niematerialne

Inne wartości
niematerialne

Wartość firmy

RAZEM

a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek
okresu

0,00

1 193 590,85

0,00

0,00

1 193 590,85

b) zwiększenia (z tytułu)

0,00

11 536,99

0,00

0,00

11 536,99

nabycie
c) zmniejszenia (z tytułu)

0,00
0,00

11 536,99
1 205 127,84

0,00
0,00

0,00
0,00

11 536,99
1 205 127,84

sprzedaż (w tym:)
dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa
d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu

0,00
0,00
0,00

1 205 127,84
1 183 530,97
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 205 127,84

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

0,00

332 122,41

0,00

0,00

332 122,41

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

0,00

101 703,71

0,00

0,00

101 703,71

amortyzacja za 2012 rok
zmniejszenie - umorzenia ( w tym:)
dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa

0,00
0,00
0,00

101 703,71
-433 826,12
-412 229,25

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

101 703,71
-433 826,12
-412 229,25

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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12. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych (bez śr. trwałych przeznaczonych do sprzedaży) za okres 01.01.2013 do 31.12.2013
Wyszczególnienie

a) wartość brutto środków trwałych na początek
okresu

grunty

budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

urządzenia techniczne i
maszyny

środki transportu

inne środki trwałe

RAZEM

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

b) zwiększenia (z tytułu)

0,00

0,00

184 282,93

0,00

0,00

184 282,93

- zakupu
c) zmniejszenia (z tytułu)

0,00
0,00

0,00
0,00

184 282,93
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

184 282,93
0,00

500,00

0,00

184 282,93

0,00

0,00

184 782,93

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

0,00

0,00

2 608,47

0,00

0,00

2 608,47

- amortyzacja za 2013 r. zgodna z RZiS

0,00

0,00

2 608,47

0,00

0,00

2 608,47

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu

0,00

0,00

2 608,47

0,00

0,00

2 608,47

h) odpis z tytułu trwałej utraty wartości na
początek okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

181 674,46

0,00

0,00

182 174,46

d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu

j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu
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Zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych (bez śr. trwałych przeznaczonych do sprzedaży) za okres 01.01.2012 do 31.12.2012
budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i
wodnej

urządzenia techniczne i
maszyny

4 157,33

13 366 774,87

65 039 106,69

2 760 309,98

309 698,17

81 480 047,04

b) zwiększenia (z tytułu)

0,00

0,00

429 018,95

0,00

0,00

429 018,95

zakupu/modernizacji
c) zmniejszenia (z tytułu)

0,00
3 657,33

0,00
13 366 774,87

429 018,95
65 468 125,64

0,00
2 760 309,98

0,00
309 698,17

429 018,95
81 908 565,99

sprzedaży, w tym:

3 657,33

13 366 774,87

65 468 125,64

2 760 309,98

309 698,17

81 908 565,99

dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa

3 657,33

13 366 363,34

62 111 637,86

2 660 085,72

289 244,24

78 430 988,49

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
początek okresu

0,00

5 211 990,19

35 180 559,99

1 567 902,71

286 134,36

42 246 587,25

f) amortyzacja za okres (z tytułu)

0,00

22 267,98

515 801,70

134 169,42

3 613,56

675 852,66

amortyzacja za 2012 r. zgodna z RZiS
Zmniejszenie - umorzenia, w tym:
dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa

0,00
0,00
0,00

22 267,98
-5 234 258,17
-5 234 155,27

515 801,70
-35 696 361,69
-32 374 672,65

134 169,42
-1 702 072,13
-1 601 847,87

3 613,56
-289 747,92
-273 737,04

675 852,66
-42 922 439,91
-39 484 412,83

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 997,88

7 644 481,02

26 293 377,27

78 470,57

0,00

34 020 326,74

3 997,88

7 644 481,02

26 293 377,27

78 470,57

0,00

34 020 326,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Wyszczególnienie
a) wartość brutto środków trwałych na
początek okresu

d) wartość brutto środków trwałych na koniec
okresu

h) odpis z tytulu trwałej utraty wartości na
początek okresu
zmniejszenie
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na
koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec
okresu

grunty

środki transportu

inne środki trwałe

RAZEM

29

Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
13. ZMIANY WARTOŚCI BILANSOWEJ PORTFELA INWESTYCYJNEGO
Zmiana wartości bilansowej
portfela inwestycyjnego

Akcje i udziały Akcje i udziały Akcje i udziały w Akcje i udziały
w jednostkach w jednostkach
jednostkach
w pozostałych
zależnych
współzależnych stowarzyszonych jednostkach

Wartość bilansowa na 01.01.2013r.
a. Zwiększenia (z tytułu)
- zakup (Spółki prywatne)
- zakup (Spółki publiczne)

0,00

0,00

0,00

4 070 284,31

0,00

17 349 000,00
17 349 000,00
0,00

15 013 885,95
15 013 885,95
0,00

45 423 650,00
0,00
31 657 319,31

679 271,18
0,00
594 437,42

78 465 807,13
32 362 885,95
32 251 756,73

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

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

13 766 330,69
84 833,76
0,00 -11 859 663,84
0,00 -7 506 942,98
0,00 - 4 352 720,86

13 851 164,45
-11 859 663,84
-7 506 942,98
- 4 352 720,86

17 349 000,00

15 013 885,95

- wycena (Spółki publiczne)
b. Zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż (Spółki prywatne)
- sprzedaż (Spółki publiczne)
Wartość na dzień 31.12.2013 R.

Razem

Zmiana wartości bilansowej portfela inwestycyjnego

45 423 650,00

-7 110 108,35

Akcje i udziały w
pozostałych
jednostkach

Wartość bilansowa na 01.01.2012r.

70 676 427,60

Razem

0,00

0,00

a. Zwiększenia (z tytułu)
- zakup (akcje spółek publicznych)
- wycena (akcje spółek publicznych)
- zakup (udziały/akcje spółek prywatnych)
b. Zmniejszenia (z tytułu)
- utrata wartości (akcje spółek publicznych)

4 633 424,20
1 553 545,87
579 878,33
2 500 000,00
-563 139,89
-563 139,89

4 633 424,20
1 553 545,87
579 878,33
2 500 000,00
-563 139,89
-563 139,89

Wartość na dzień 31.12.2012 R.

4 070 284,31

4 070 284,31

14. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, Spółka nie posiada aktywów zaliczanych do
nieruchomości inwestycyjnych

15. NAKŁADY NA NABYCIE NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
W prezentowanym okresie sprawozdawczym, Spółka nabyła środki transportu w formie trzech pojazdów.
Łączna wartość transakcji wyniosła 184 282,93 zł.

16. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE
Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie
Odrzańskim o powierzchni całkowitej 14 metrów kwadratowych. Nieruchomość zakwalifikowana jest jako
droga i została nabyta od Skarbu Państwa z mocy prawa decyzją Wojewody Lubuskiego.
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17. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH
Według stanu na dzień bilansowy tj. 31.12.2013 r., Global Energy S.A. posiada 100% udziałów w Bułgarskiej
Spółce Geoterm Energy EOOD. Decyzją Zarządu Emitenta, wartości udziałów Geoterm Energy EOOD została
zaklasyfikowana jako inwestycja przeznaczona do sprzedaży i zaprezentowana w nocie „Aktywa
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży” (nota nr 31).

18. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Na dzień bilansowy tj. 31.12.2013 rok, Global Energy S.A. wykazuje w portfelu inwestycyjnym podmioty
klasyfikowane jako „jednostki podporządkowane”:





Geoterm Energy EOOD z siedzibą w Sofii ( 100% udziałów) – jednostka zależna,
New Vision Management EAD z siedzibą w Sofii (50% akcji)– jednostka współzależna,
KIS INVEST I OOD z siedzibą w Sofii (50% udziałów) - jednostka współzależna,
UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie (24,24% akcji) – jednostka stowarzyszona.

Geoterm Energy EOOD oraz New Vision Management EAD decyzją Zarządu Global Energy S.A. zostały
przyporządkowane, ze względu na zmianę strategii inwestycyjnej Emitenta uwzględniającej możliwość
zmniejszenia w 2014 roku aktywów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii do 20% wartości całego portfela, do
„aktywów przeznaczonych do sprzedaży” znajdujących się w nocie nr 31.
UNITED S.A. jako podmiot notowany na rynku nieregulowanym (New Connect) został zaklasyfikowany do
instrumentów finansowych „wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy”, zawartych w nocie nr
27.

19. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH JAKIE NASTĄPIŁY W 2013 ROKU
I. 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);
31

Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 r.
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 Sofii.

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.
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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

Nie dotyczy

Wartość godziwa należności jednostki przejmowanej

Brak przejętych należności

Kwoty ujętych na dzień przejęcia głównych klas nabytych
aktywów i przejętych zobowiązań.

Brak zobowiązań przejętych

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
W wyniku rozliczeń nie powstała wartość firmy
na koniec okresu sprawozdawczego

I.I Transakcja związana ze zbyciem 50% akcji w Spółce New Vision Management 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;
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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”;

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;
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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.
W tym miejscu należy podkreślić, że w związku ze zmianą strategii inwestycyjnej Emitenta uwzględniającej
możliwość zmniejszenia w 2014 roku aktywów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii do 20% wartości całego
portfela, Emitent zawarł pisemne porozumienie, skutkujące doprowadzeniem do rozmów i negocjacji, które są
na zaawanasowanym etapie w odniesieniu do możliwości przeprowadzenia transakcji sprzedaży pozostałych
50% akcji New Vision Managment AD z siedzibą w Bułgarii uprawniających do 50 procent głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki podmiotom trzecim, co pozwoli na wygenerowanie z tej transakcji
korzystnego wyniku finansowego Spółki w kolejnych kwartałach roku 2014.

II. Geoterm 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.) istniejące instalacje paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem spółki zależnej Dabovo Energy.
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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.:
a) 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;
b) wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem warunkami przyłączenia, projektów
poszczególnych do sieci elektroenergetycznej należącej do NEK (Nacionalna Elektricheska Kompania
EAD);
c) 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 Vision Management AD.

Geoterm Energy EOOD
Wymagane ujawnienia wg MSSF 3

Wyjaśnienie

Nazwa i opis jednostki przejmowanej

Spółka Geoterm Energy EOOD - z siedzibą w
Bułgarii, w Sofii.

Data przejęcia

6 lutego 2013 roku

Procent przejętych udziałów kapitałowych z prawem głosu

100% udziałów i praw głosu.
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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

Nie dotyczy

Wartość godziwa należności jednostki przejmowanej

Brak przejętych należności

Kwoty ujętych na dzień przejęcia głównych klas nabytych
aktywów i przejętych zobowiązań.

Brak zobowiązań przejętych

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
W wyniku rozliczeń nie powstała wartość firmy
na koniec okresu sprawozdawczego
W tym miejscu należy podkreślić, że w związku ze zmianą strategii inwestycyjnej Emitenta uwzględniającej
możliwość zmniejszenia w 2014 roku aktywów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii do 20% wartości całego
portfela, Emitent zawarł pisemne porozumienie, skutkujące doprowadzeniem do rozmów i negocjacji, które są
na zaawanasowanym etapie w odniesieniu do możliwości przeprowadzenia transakcji sprzedaży podmiotom
trzecim 500 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej
zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii lub sprzedaży przez tą spółkę 10 procent udziałów w
kapitale zakładowym spółki Ekonovenergy OOD, co pozwoli na wygenerowanie z tej transakcji korzystnego
wyniku finansowego Spółki w kolejnych kwartałach roku 2014.

20. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (długoterminowe)
Emitent na dzień bilansowy 31.12.2013 r. oraz 31.12.2012 r. nie posiadał aktywów długoterminowych
klasyfikowanych jako „dostępne do sprzedaży”.
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21. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
Długoterminowe aktywa finansowe (długoterminowe)

31.12.2013

31.12.2012

Pożyczki udzielone
Akcje spółek notowanych na GPW i udziały w spółkach prywatnych:

0,00
0,87

0,00
0,87

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne
Należności długoterminowe
RAZEM

0,00
0,00
0,00
0,00
0,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,87

22. POZOSTAŁE AKTYWA (długoterminowe)
Pozostałe aktywa trwałe
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie
Kaucje gwarancyjne zdeponowane w banku
Pozostałe
RAZEM

31.12.2013
0,00
0,00
0,00
0,00

31.12.2012
0,00
0,00
11 531,25
11 531,25

23. ZAPASY
Zapasy

31.12.2013

31.12.2012

a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
Zapasy ogółem

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

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

a) wartość zapasów odniesienia jako koszt w okresie
b) wartość zapasów, które będą zrealizowane
(sprzedane/zużyte) później niż 12 miesięcy od dnia bilansowego

0,00

0,00

0,00

0,00

Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów

31.12.2013

31.12.2012

Odpisów aktualizujący wartość zapasów na początek
zwiększenia z tytułu:

0,00
0,00

4 024,67
0,00

- utworzenie odpisu aktualizującego

0,00

0,00

zmniejszenia z tytułu:

0,00

4 024,67

- rozwiązanie odpisów aktualizujących
- wykorzystanie odpisów

0,00

4 024,67

0,00

0,00

Odpis aktualizujący wartość zapasów na koniec

0,00

0,00
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Wyszczególnienie

Analiza wiekowa zapasów
Okres zalegania w dniach
0-90

90-180

180-360

powyżej 360

Razem

Materiały (brutto)
Materiały (odpisy)
Materiały netto
Półprodukty i produkty w toku
(brutto)
Półprodukty i produkty w toku
(odpisy)
Półprodukty i produkty w toku
(netto)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produkty gotowe (brutto)
Produkty gotowe (odpisy)
Produkty gotowe (netto)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Towary (brutto)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24. NALEŻNOŚCI HANDLOWE ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
I. Należności handlowe
Należności handlowe

31.12.2013

31.12.2012

od jednostek powiązanych
od pozostałych jednostek
Należności z tytułu dostaw i usług brutto

0,00
43 827,83
43 827,83

0,00
103 508,80
103 508,80

Odpisy aktualizujące wartość należności
Należności z tytułu dostaw i usług netto

0,00
43 827,83

0,00
103 508,80

Odpisy aktualizujące należności handlowe
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych na
początek okresu
Zwiększenia w tym:

31.12.2013

31.12.2012

0,00

471 946,86

0,00

0,00

- Dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne

0,00

0,00

Zmniejszenia w tym:

0,00

471 946,86

- Rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą należności

0,00

0,00

- Rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze sprzedażą
przedsiębiorstwa Hardex S.A.

0,00

471 946,86

Zakończenie postępowań
Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych

0,00
0,00

0,00
0,00

Należności handlowe o pozostałym od dnia bilansowego
okresie spłaty
0-30

31.12.2013
1 953,98

31.12.2012
15,19
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30-90
90-180
180-360
Powyżej 360
Przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług brutto

0,00
0,00
0,00
0,00
41 873,85
43 827,83

0,00
0,00
0,00
0,00
103 493,61
103 508,80

Odpis aktualizujący wartość należności
Należności z tytułu dostaw i usług netto

0,00
43 827,83

0,00
103 508,80

Przeterminowane należności handlowe
a) do 1 miesiąca
b) powyżej 1 miesięcy do 3 miesięcy
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, brutto
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i
usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, netto

31.12.2013

31.12.2012

462,00
33 298,80
1 476,00
6 636,26
0,79
41 873,85

8 627,96
90 431,50
4 434,15
0,00
0,00
103 493,61

0,00

0,00

41 873,85

103 493,61

II. Pozostałe należności
Wyszczególnienie

31.12.2013

31.12.2012

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń
Należności z tytułu sprzedaży akcji/udziałów
Kaucje
Pozostałe należności (brutto)

14 892,55
9 582 000,00
6 088,62
9 602 981,17

174 677,00
0,00
0,00
174 677,00

Odpisy aktualizujące należności
Pozostałe należności (netto)

0,00
9 602 981,17

0,00
174 677,00

Wyszczególnienie
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Wyszczególnienie
a) należności w walucie polskiej
b) należności w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na
zł)
b1. jednostka/waluta EUR
ZŁ
b2. SEK
ZŁ
Należności brutto, razem

31.12.2013
9 935,00
31.12.2013

31.12.2012
0,00
31.12.2012

9 602 981,17

174 677,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
9 602 981,17

0,00
0,00
0,00
0,00
174 677,00
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25. AKTYWA UTRZYMYWANE DO TERMINU
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

WYMAGALNOŚCI

ORAZ

INNE

Spółka na dzień bilansowy 31.12.2013 roku oraz 31.12.2012 roku, nie posiadał „aktywów utrzymywanych do
terminu wymagalności oraz innych krótkoterminowych aktywów finansowych.

26. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (krótkoterminowe)
Według stanu na dzień 31.12.2013 r., oraz 31.12.2012 r., Global Energy S.A. nie posiadał krótkoterminowych
aktywów finansowych klasyfikowanych jako „dostępne do sprzedaży”.

27. AKTYWA I ZOBOWIAZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ
WYNIK FINANSOWY
Aktywa i zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Pochodne instrumenty finansowe (forward)
Akcje spółek notowanych na Giełdzie
Razem aktywa i zobowiązania finansowe
wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
długoterminowe
krótkoterminowe

31.12.2013
Aktywa

Zobowiązania

Aktywa

Zobowiązania

0,00
45 820 483,76

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

45 820 483,76

0,00

0,00

0,00

0,00
45 820 483,76

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej

31.12.2013
Poziom 1

Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Zobowiązania finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty zabezpieczające - aktywa
Instrumenty zabezpieczające - pasywa

Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane
w wartości godziwej
Aktywa finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

31.12.2012

Poziom 2

Poziom 3

0,00

0,00

45 820 483,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

31.12.2012
Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Zobowiązania finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik finansowy
Instrumenty zabezpieczające - aktywa
Instrumenty zabezpieczające - pasywa

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

28. POZOSTAŁE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Wyszczególnienie
Pochodne instrumenty
finansowe wyceniane w
wartości godziwej przez wynik
finansowy

31.12.2013
Aktywa

31.12.2012

Zobowiązania

Aktywa

Zobowiązania

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumenty zabezpieczające
przepływy pieniężne
Inne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem aktywa i zobowiązania
finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

długoterminowe
krótkoterminowe

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Wyszczególnienie
Lokaty o terminie zapadalności
3-12 miesięcy

Aktywa finansowe
31.12.2013

Zobowiązania finansowe

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

0,00

0,00

0,00

0,00

Udzielone pożyczki

414 720,00

920 481,59

0,00

0,00

Razem inwestycje utrzymywane
do terminu

414 720,00

920 481,59

0,00

0,00

długoterminowe
krótkoterminowe

0,00
414 720,00

0,00
920 481,59

0,00
0,00

0,00
0,00

Data zawarcia

Czas transakcji

Typ transakcji
Wg stanu na 31.12.2013
Wg stanu na 31.12.2012

2013
2012

228 dni
140 dni

Kwota
nominalna
100 000 EUR
850 000 PLN

Wartość
bilansowa
414 720,00
920 481,59
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29. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa
rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
- ubezpieczenia
- należny podatek VAT
- badanie sprawozdania finansowego
- zaliczki na usługi księgowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - pasywa
rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:
- rezerwa na sprawozdanie finansowe
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego
- wynajem samochodu

31.12.2013

31.12.2012

13 130,47

95 453,60

2 468,25
10 662,22
0,00
0,00

0,00
10 662,22
9 328,48
75 462,90

31.12.2013

31.12.2012

33 469,69

21 700,00

10 000,00
8 000,00
15 469,69

12 000,00
9 700,00
0,00

30. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w banku i w kasie
Inne aktywa pieniężne
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
Struktura walutowa
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta EURO
zł
b2. USD
b3. SEK
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
Wyszczególnienie

31.12.2013
292 731,38
0,00
293 645,15
31.12.2013
293 342,90
302,25
72,88
302,25
0,00
0,00
293 645,15
31.12.2013

31.12.2012
28 232 287,38
0,00
28 232 287,38
31.12.2012
28 232 284,00
3,38
0,80
3,38
0,00
0,00
28 232 287,38
31.12.2012

Środki pieniężne w banku i w kasie
Inne środki pieniężne

292 731,38
913,77

28 231 285,61
1 001,77

Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w
rachunku przepływów pieniężnych
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w bilansie
Różnica

293 645,15

28 232 287,38

293 645,15
0,00

28 232 287,38
0,00
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31. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY
Według stanu na dzień 31.12.2013 r., Emitent posiada aktywa klasyfikowane jako „aktywa przeznaczone do
sprzedaży”. Szczegółowy wykaz został zaprezentowany w tabeli:

Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży

31.12.2013

31.12.2012

Akcje w spółkach nienotowanych na giełdzie

24 855 942,97

2 500 500,00

- udziały Spółek prywatnych (krajowych i zagranicznych)

Akcje spółek notowanych na giełdzie

17 349 000,00
7 506 942,97
0,00

2 500 500,00
0,00
1 569 783,44

- spółki publiczne z GPW
Dłużne papiery wartościowe
Inne aktywa finansowe
RAZEM

0,00
0,00
0,00
24 855 942,97

1 569 783,44
0,00
0,00
4 070 283,44

- akcje Spółek prywatnych (krajowych i zagranicznych)

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży, będące w posiadaniu
Emitenta składały się:



2550 akcji reprezentujących 50% kapitału zakładowego Spółki New Vision Managment EAD z siedzibą
w Sofii (Bułgaria);
500 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej
zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, reprezentujących 10% kapitału zakładowego Spółki Eko
Novenergy EOOD,

Aktualnie na podstawie zawartych pisemnych porozumień prowadzone są zaawansowane rozmowy i
negocjacje na temat możliwości przeprowadzenia transakcji sprzedaży wyżej wymienionych aktywów
podmiotom trzecim, co pozwoli na wygenerowanie z tych transakcji korzystnego wyniku finansowego spółki w
kolejnych kwartałach roku 2014.
Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta podjął decyzję o niepodawaniu szczegółów
prowadzonych rozmów kierując się interesem finansowym Spółki i jej akcjonariuszy, oraz celem uniknięcia
ewentualnych spekulacji o możliwości pojawienia się w Spółce potencjalnych zysków z tych transakcji,
mogących znacząco wpłynąć na wzrost wartości akcji Emitenta. Zyski te nie są jeszcze pewne, zatem
dyskontowanie ich przez uczestników rynku kapitałowego na obecnym etapie mogłoby okazać się
przedwczesne, gdyby jednak nie doszło do realizacji planowanych transakcji.
Ostateczne wiążące i nieodwracalne uzgodnienia w sprawie warunków przeprowadzenia transakcji oraz ich
faktycznych realizacji będą sukcesywnie przekazywane do wiadomości akcjonariuszy w formie raportów
bieżących oraz w formie zawartych porozumień i umów do podmiotów zaangażowanych w wyżej wymienione
transakcje będących stronami planowanych transakcji.
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32. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
Seria/emisja
Rodzaj akcji

Wartość
Wartość
serii/emisji wg
jednostkowa
wartości
w zł.
nominalnej zł

Rodzaj
uprzywilejowania

Liczba akcji w
szt.

Akcje serii A

Zwykłe

10 437 100

0,24

2 504 904,00

Akcje serii B

Zwykłe

961 430

0,24

230 743,20

11 398 530

0,24

2 735 647,20

Razem

Sposób pokrycia
kapitału
W całości przed
zarejestrowaniem
spółki
W całości przed
zarejestrowaniem
podwyższenia
kapitału
zakładowego

31.12.2013
Wyszczególnienie

Kapitał
zakładowy

01.06.1992

30.06.2008

31.12.2012

Liczba akcji
11 398 530

Kapitał
zakładowy

Liczba akcji

8 502 611,71

1 139 853,00

a) na początek okresu, w tym:

8 491 213,18

kapitał zarejestrowany w sądzie

2 735 647,20

-

2 735 647,20

-

kapitał z przeliczenia
hiperinflacyjnego (lata 1992-1996)
zwiększenia
zmniejszenia
b) na koniec okresu

5 755 565,98

-

5 755 565,98

-

0,00
0,00
8 491 213,18

Data
rejestracji

0
0
11 398 530

0,00
11 398,53
8 491 213,18

10 258 677
0
11 398 530

Akcje serii A oraz B nie są akcjami uprzywilejowanymi. W rezultacie, prawo do głosu, dywidendy oraz zwrotu z
kapitału jest jednakowe dla każdej wyemitowanej akcji przynależnej do serii A i serii B.
Akcje dzielą się odpowiednio na:
1. Seria A – liczba akcji w danej serii 10 437 100 sztuk o wartości nominalnej 0,24 zł.
2. Seria B – liczba akcji w danej serii 961 430 sztuk o wartości nominalnej 0,24 zł.

33. KAPITAŁ ZAPASOWY
Kapitał zapasowy
a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
b) kapitał utworzony ustawowo
c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą
ustawowo minimalną wartość
Kapitał zapasowy, razem

31.12.2013

31.12.2012

0,00

0,00

368 790,88

838 447,03

2 393 942,90

7 924 286,75

2 762 733,78

8 762 733,78
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34. AKCJE WŁASNE
W okresie, którego dotyczy sprawozdanie finansowe, Global Energy S.A. rozpoczął skup akcji własnych
począwszy od lipca 2013 roku.
W okresie sprawozdawczym tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku, Emitent skupił 150 000 sztuk akcji własnych
za łączną kwotę 122 935,70 zł.

35. POZOSTAŁE KAPITAŁY
31.12.2013

Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia)
kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych
pozostałe kapitały rezerwowe:

20 533 126,00
36 443 148,93

14 533 126,00
808 000,00

808 000,00
3 552 611,33
32 082 537,60

808 000,00
0,00
0,00

56 976 274,93

15 341 126,00

- fundusz inwestycyjny
- przeksięgowanie zysku
- podwyższenie kapitału (emisja akcji serii C)

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

31.12.2012

31.12.2013

Zyski zatrzymane

31.12.2012

-2 695 072,96

Zmiana stanu pozostałych
kapitałów

Akcje własne
(wielkość
ujemna)

Na dzień 1 stycznia 2013 roku
Podział/pokrycie zysku/starty
netto
Przekazanie środków na fundusz
rezerwowy
Przekazanie środków z kapitału
zapasowego
Podwyższenie kapitału z tytułu
emisji akcji serii C

0,00

Nabycie akcji własnych Emitenta
Na dzień 31 grudnia 2013 roku

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

-2 695 072,96

Pozostały
kapitał
rezerwowy

Razem

8 762 733,78 -2 695 072,96 15 341 126,00 21 408 786,82

0,00

0,00

0,00

3 552 611,33

3 552 611,33

0,00 -6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 32 082 537,60 31 959 601,81

-122 935,79

0,00

0,00

-122 935,79

Zmiana stanu pozostałych
kapitałów

0,00 32 082 537,60

0,00

-122 935,79

2 762 733,78 -2 695 072,96 56 976 274,93 56 920 999,96

Kapitał
zapasowy

Zyski
zatrzymane

Pozostały
kapitał
rezerwowy

Razem

Na dzień 1 stycznia 2012 roku

26 565 056,51 27 958 448,76

808 000,00 55 331 505,27

Podział/pokrycie zysku/starty netto

-3 280 595,26 -33 934 116,98

0,00 -37 214 712,24

Podział zysku (ponad wymaganą
ustawowo wartość)

11 398,53

0,00

0,00

11 398,53
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Przekazanie środków na fundusz
rezerwowy
Przekazanie środków z kapitału
zapasowego
Na dzień 31 grudnia 2012 roku

-14 533 126,00
0,00
8 762 733,78

0,00 14 533 126,00
3 280 595,26

0,00

0,00
3 280 595,26

-2 695 072,96 15 341 126,00 21 408 786,82

36. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ I ROZWODNIONEJ
WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ
Wyszczególnienie
Wartość księgowa równa kapitałom własnym
Liczba akcji - średnia ważona
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

31.12.2013

31.12.2012

78 494 107,67
11 641 005
6,74
11 641 005
6,74

33 452 611,33
11 090 209
3,02
11 090 209
3,02

37. KREDYTY I POŻYCZKI
Według stanu na dzień sprawozdawczy, w Spółce nie występują zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

38. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
Na dzień 31.12.2013 r. oraz 31.12.2012 roku w Spółce nie występowały zobowiązania długoterminowe.

39. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE
Zobowiązania handlowe i pozostałe

31.12.2013

31.12.2012
0,00

0,00

wobec pozostałych jednostek

67 608,08

134 412,60

Zobowiązania z tytułu dywidend
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zaliczki otrzymane na dostawy

0,00
45 240,65
0,00

0,00
125 786,22
0,00

7 082,07

2 586,31

6 444,00

1 658,00

638,07
0,00

928,31
0,00

7 384,14
7 901,22

259,46
5 780,61

67 608,08

134 412,60

wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń, w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- zobowiązania wobec ZUS
- pozostałe

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe razem
(bez kredytów)
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Struktura walutowa
a) zobowiązania w walucie polskiej

31.12.2013
67 608,08

134 412,60

0,00

0,00

67 608,08

134 412,60

b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po
przeliczeniu na zł)
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
(bez kredytów)

31.12.2012

40. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU
FINANSOWEGO
W okresie sprawozdawczym od 01.01.-31.12.2013 roku Emitent nie korzystał z długoterminowego i
krótkoterminowego leasingu finansowego.

41. REZERWY
I. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zmiana stanu długoterminowej rezerwy z tytułu
odroczonego podatku dochodowego

31.12.2013

31.12.2012
0,00

0,00

2 631 721,24

0,00

2 631 721,24

0,00

c) wykorzystanie

0,00

0,00

d) rozwiązanie

0,00

0,00

2 631 721,24

0,00

a) stan na początek okresu
b) zwiększenia
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

e) stan na koniec okresu

II. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na
świadczenia emerytalne i rentowe

31.12.2013

31.12.2012

a) stan na początek okresu

0,00

191 994,38

- świadczenia emerytalne i rentowe

0,00

191 994,38

b) zwiększenia

0,00

0,00

- świadczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

c) wykorzystanie

0,00

0,00

d) rozwiązanie

0,00

191 994,38

- świadczenia emerytalne i rentowe

0,00

191 994,38

e) stan na koniec okresu

0,00

0,00

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na
świadczenia emerytalne i rentowe

31.12.2013

31.12.2012
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a) stan na początek okresu

0,00

1 597,21

- świadczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

b) zwiększenia

0,00

0,00

- świadczenia emerytalne i rentowe

0,00

0,00

c) wykorzystanie

0,00

0,00

d) rozwiązanie

0,00

1 597,21

- świadczenia emerytalne i rentowe

0,00

1 597,21

e) stan na koniec okresu

0,00

0,00

Zmiana stanu rezerwy na inne krótkoterminowe
obowiązkowe świadczenia pracowników

31.12.2013

31.12.2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a) stan na początek okresu
b) zwiększenia
c) wykorzystanie
d) rozwiązanie
e) stan na koniec okresu

398 352,42
0,00
0,00
398 352,42
0,00

42. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM
Ryzyko finansowe (cenowe)
Spółka posiada akcje spółek notowanych na regulowanym i nieregulowanym rynku Giełdy Papierów
Wartościowych, w związku z czym ponosi ryzyko zmiany kursów akcji. Poniżej przeprowadzono analizę
wrażliwości i wpływ na wynik, a tym samym wartość aktywa.

Zaangażowanie na Wpływ na wynik
31.12.2013 rok zmiany kursu o +5%

Aktywa / Zobowiązania

Wpływ na wynik
zmiany kursu o - 5%

Aktywa:

46 235 203,76

48 546 963,95

43 923 443,57

a) akcje spółek notowanych na giełdzie
b) należności z tytułu udzielonych kredytów i
pożyczek
Pasywa:
a) zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i
pożyczek
b) zobowiązania z tytułu obligacji odsetkowych
Razem

45 820 483,76

48 111 507,95

43 529 459,57

414 720,00

435 456,00

393 984,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
46 235 203,76

0,00
48 546 963,95

0,00
43 923 443,57

Aktywa / Zobowiązania

Zaangażowanie na
31.12.2012 rok

Wpływ na wynik
Wpływ na wynik
zmiany kursu o +5% zmiany kursu o - 5%

Aktywa:

3 053 404,92

3 206 075,17

2 900 734,67

a) akcje spółek notowanych na giełdzie
b) należności z tytułu udzielonych

2 132 923,33
920 481,59

2 239 569,50
966 505,67

2 026 277,16
874 457,51
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kredytów i pożyczek
Pasywa:
a) zobowiązania z tytułu otrzymanych
kredytów i pożyczek
b) zobowiązania z tytułu obligacji
odsetkowych
Razem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 053 404,92

3 206 075,17

2 900 734,67

Ryzyko stopy procentowej
Emitent bierze pod uwagę możliwość finansowania działalności kapitałami obcymi w postaci kredytów i
pożyczek bankowych. Ewentualny wzrost stóp procentowych, przy jednoczesnym wysokim zadłużeniu Spółki,
może wpłynąć niekorzystnie na obsługę zadłużenia.
Wystąpienie ryzyka stopy procentowej w Spółce jest niewielkie, ze względu na brak zobowiązań finansowych
na dzień bilansowy, natomiast udzielona pożyczka ma oprocentowanie stałe.
Ryzyko kredytowe
W odniesieniu do aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz udzielona
pożyczka, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę
umowy. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego.
Ryzyko związane z płynnością
Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. W tym celu
wykorzystuje się zewnętrzne źródła finansowania oraz odpowiednie zarządzanie gotówką. W Spółce, w obecnej
sytuacji, nie przewiduje się utraty płynności

43. DANE O POZYCJACH POZABILANSOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI AKTYWACH I
ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH, W TYM RÓWNIEŻ UDZIELONYCH GWARANCJACH I
PORĘCZENIEACH
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
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spółki. Naruszenie tych gwarancji 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
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milion złotych). Naruszenie wyżej wymienionej gwarancji sankcjonowane będzie karami umownymi
sięgającymi kwoty 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych) przysługującymi Global Energy S.A.

44. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH
Według stanu na dzień bilansowy, tj. 31.12.2013 r. jednostki powiązane wobec Global Energy S.A. zostały
zaprezentowane w poniższych tabelach:
Tabela nr 1 – podmioty posiadające udziały kapitale rezerwowym Global Energy S.A.
TABELA NR 1
Stan na dzień 31.12.2013 roku - po uwzględnieniu warunkowego
podwyższenia kapitału
Nazwa

Udział w kapitale rezerwowym
(liczba akcji w szt.)

Udział w
kapitale
rezerwowym

Forma posiadania akcji

R.K.K. Energy Limited

11 062 944

50,00%

bezpośrednio

STAR Ventures GmbH

11 062 944

50,00%

RAZEM

22 125 888

100,00%

bezpośrednio
-

Udział w podwyższonym kapitale
(liczba akcji w szt.)

Procentowy

Forma posiadania akcji

STAR Ventures GmbH

11 062 944

32,99%

bezpośrednio

R.K.K. Energy Limited

11 062 944

32,99%

bezpośrednio

Nazwa

Tabela nr 2 – podmioty, w których Global Energy S.A. posiada udziały w kapitale zakładowym:
TABELA NR 2
Stan na dzień 31.12.2013 roku
Nazwa

Geoterm Energy EOOD
New Vision Management EAD
KIS INVEST I EOOD
UNITED S.A.
RAZEM

Udział w kapitale
zakładowym (liczba
akcji/udziałów w szt.)

Udział w kapitale

Forma posiadania akcji

500
2 550
25
30 435 000
30 463 050

100,00%
50,00%
50,00%
24,24%
-

bezpośrednio
bezpośrednio
bezpośrednio
bezpośrednio
-

Według stanu na dzień bilansowy, tj 31.12.2013 r. Global Energy S.A. tworzy Grupę Kapitałową. Jej jednostką
zależną jest Spółka Geoterm 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 negocjacje transakcji, która pozwoli na przeniesienie udziałów
Geoterm Energy EOOD bezpośrednio pod kontrolę podmiotu trzeciego.

45. TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
Według stanu na dzień 31.12.2013 r. oraz 31.12.2012 r. Global Energy S.A. nie posiada transakcji z jednostkami
powiązanymi.
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46. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM
Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie jednostki kapitałowej Global Energy S.A. i ma na celu
maksymalizowanie rentowności kapitałów własnych dla akcjonariuszy oraz ochronę w zakresie kontynuowania
działalności.
Spółka zarządzając strukturą kapitałową w zależności od zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej
zmiany w zakresie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy oraz emisji akcji. Dodatkowo, Zarząd Spółki może
zwrócić kapitał akcjonariuszom.
W okresie jakim objęte jest jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta nie dokonano żadnych zmian,
zasad oraz celów obowiązujących w procesie zarządzania strukturą kapitałową jednostki.

47. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Emitent nie prowadzi programu akcji pracowniczych.

48. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w Wynagrodzenia w
zł od 01.01.13 r. zł od 01.01.12 r. do
do 31.12.2013 r.
31.12.2012 r.

1. Zarządzający

70 967,74

392 946,14

Prezesi oraz Członkowie Zarządu
2. Nadzorujący

70 967,74
23 274,25

392 946,14
178 093,81

9 046,71
94 241,99

178 093,81
571 039,95

Przewodniczący oraz Członkowie Rady Nadzorczej
RAZEM

Powyższy podział dotyczy osób pełniących odpowiednią funkcję w 2013 roku i tych pełniących odpowiednią
funkcję do połowy i od połowy 2012 roku.

49. ZATRUDNIENIE
Przeciętna liczba zatrudnionych
Pracownicy ogółem
Razem
Zatrudnienie - wyszczególnienie
Kobiety
Mężczyźni

01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012
1,8
169,9*
1,8
169,9*
31.12.2013

31.12.2012
1
1

1
0

* W 2012 roku w Spółce miały miejsce radykalne zmiany w zatrudnieniu, które wynikają z zaniechania
podstawowej działalności wraz ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. Do połowy 2012 roku jednostka
wykonywała podstawową działalność związaną z produkcją płyt pilśniowych. Zatrudnienie ogółem na dzień
30.06.2012 roku wynosiło 421 osób.

50. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO
Według stanu na dzień 31.12.2013 roku, Global Energy S.A. nie zawarła umów leasingowych.
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51. SPRAWY SĄDOWE
Na dzień 31.12.2013 roku wobec Global Energy S.A. nie są prowadzone sprawy sądowe mogące w istotny
sposób wpłynąć na jej działalność oraz sytuację finansową.

52. ROZLICZENIA PODATKOWE
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania
wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie
w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do
interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy
organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów.
Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o
bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez
okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych
kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania
podatkowe.

53. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
1.

Zarząd Global Energy S.A. poinformował, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku otrzymał Komunikat Działu
Operacyjnego KDPW, w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie nr 36/14 z dnia 16 stycznia 2014 roku – w dniu
29 stycznia 2014 roku nastąpi rejestracja 22.125.888 (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto
dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji. O Uchwale Zarządu Krajowego Depozytu
Papierów Wartościowych S.A. nr 36/14 Emitent poinformował w raporcie bieżącym Nr 7/2014 z dnia
17.01.2014 roku. O Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie Nr
86/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego
na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Global Energy S.A. Emitent
informował w raporcie bieżącym Nr 9/2014 z dnia 26 stycznia 2014 roku.

2.

Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu w dniu 17 lutego 2014 roku od pana dr Jana
Waluszewskiego rezygnacji ze sprawowanej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z
podziękowaniami za dotychczasową współpracę. Rezygnacja związana była w szczególności ze
znaczącymi zmianami w akcjonariacie Emitenta oraz dalszymi planami inwestycyjnymi nowych
znaczących akcjonariuszy, w tym również w zakresie planowanych z ich strony istotnych zmian w
organach Zarządzających i Nadzorujących Spółki.

3.

Skutkiem powyższego było otrzymanie przez Zarząd Spółki w dniach 10 lutego, 20 lutego oraz 25
lutego 2014 roku żądań akcjonariuszy STAR Ventures GmbH, Maverick Capital Ltd. oraz Polish
American Investment Fund LLC zwołania w trybie pilnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy celem dokonania istotnych dla akcjonariuszy z punktu widzenia dalszego rozwoju Spółki
oraz realizacji przez nią nowej strategii inwestycyjnej zmian postanowień Statutu Spółki w zakresie
umożliwiającym możliwość wpływu na skład władz Spółki, a tym samym na decyzje o dysponowaniu
kapitałem Spółki, którym zarówno Zarząd jak I rada Nadzorcza będą rozporządzać w 2014 roku.
Przewidziane zmiany uwzględniają również powołanie do organu nadzorczego Spółki nowych
członków. Zarząd Spółki w wykonaniu opisanych powyżej żądań w dniu 28 lutego zwołał Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie na dzień 27 marca 2014 roku na godz. 11:00 z porządkiem obrad umożliwiającym
przeprowadzenie powyższych zmian. Szczegółowy opis proponowanych zmian znajduje się w treści
raportów bieżących nr 22/2014 oraz 25/2014.

4.

Zarząd Global Energy S.A. poinformował, że w dniu 27 lutego 2013 roku uzyskał łączny stan posiadania
dla akcji spółki Agroton Public Ltd. z siedzibą 1 Lampousas Street, 1095 Nikozja, Cypr (“zwana dalej
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Spółką") wynoszący 1.578.888 (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset
osiemdziesiąt osiem) akcji uprawniających do 7,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki. Informacja w tym zakresie została opublikowana z powodu uznania jej za znaczącą, w związku z
osiągnięciem wartości wszystkich transakcji nabycia akcji Spółki przekraczającej łącznie 10 % kapitałów
własnych Emitenta według kwot występujących w ostatnio opublikowanym sprawozdaniu finansowym
Emitenta tj. za 3 kwartał 2013 roku. Ponadto nabycie akcji Spółki ma istotny wpływ na osiągniecie
zakładanych celów inwestycyjnych Emitenta, a także na przyszłe wyniki finansowe. Zarząd Global
Energy S.A. wskazuje, że ekonomicznym celem nabycia akcji Spółki jest realizacja strategii
inwestycyjnej związanej z posiadaniem aktywów z sektora rolnego, o czym Emitent informował na
przestrzenie drugiej połowy 2013 roku. Zarząd Global Energy S.A. poinformował, że nie wyklucza
dalszego kapitałowego zwiększania zaangażowania w Spółkę do poziomu pozwalającego gwarantować
wpływ na podejmowane przez Spółkę decyzje dotyczące dalszej jej działalności oraz inwestycji, w
związku z czym też Emitent wystąpił do Spółki z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z porządkiem obrad umożliwiającym realizację tych założeń
5.

W nawiązaniu do raportów bieżących: 9/2014 z dnia 26 stycznia 2014 roku oraz 10/2014 z dnia 28
stycznia 2014 roku Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zgodnie z §5 ust.1 pkt. 9
Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zawiadomił że w dniu
27 lutego 2014 roku powziął informację, iż w dniu 11 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu
niejawnym podjął decyzję o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki dokonanego w wyniku
realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w ramach warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego poprzez emisję 22 125 888 zwykłych na okaziciela serii C.
W związku z powyższym kapitał zakładowy Global Energy S.A. ujawniony w rejestrze przedsiębiorców
przedstawia się następująco:
Kapitał zakładowy wynosi 8.045.860,32 zł i dzieli się na 33 524 418 akcji o wartości nominalnej 0,24 zł
każda, w tym:
a) 10 437 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 961 430 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 22 125 888 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

7.

Zarząd Global Energy S.A. poinformował zgodnie z ujawnionym na podstawie Art.69 ust.2 Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o Ofercie Publicznej zawiadomieniem z dnia 11 marca 2014 dotyczącym
zmiany stanu posiadania akcji spółki Agroton Public Ltd. z siedzibą 1 Lampousas Street, 1095 Nikozja,
Cypr (“zwanej dalej Spółką") poniżej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Spółki, iż do dnia 11 marca 2014 roku dokonał zbycia na Giełdzie Papierów Wartościowych wszystkich
akcji Spółki.

6.

ZARZĄD PRZEDSTAWIŁ NASTĘPUJĄCE UZASADNIENIE DLA ZAISTNIENIA POWYŻSZEGO ZDARZENIA:
Przekroczenie progu 5% głosów na WZA Spółki miało na celu uzyskanie statusu znaczącego
akcjonariusza posiadającego nie mniej niż 1/20 udziału w kapitale i głosach, które upoważniało do
skierowania żądania do Spółki zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na
którym jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za 2013 rok możliwe byłoby
zweryfikowanie dotychczasowych wyników finansowych Spółki, omówienie dalszych planów
inwestycyjnych, strategii, możliwości poprawienia wyników finansowych w 2014 roku oraz uzyskania
odpowiedzi na szereg pytań związanych z wartością wewnętrzną Spółki, w tym jej aktywami
trwałymi i ruchomymi, należnościami, zobowiązaniami, kapitałami własnymi, środkami obrotowymi
oraz sytuacji prawnej i organizacyjnej Spółki poprzez powołanie reprezentanta ze Strony Global
Energy do władz Spółki. Zarząd Global Energy zakładał, że uzyskując powyższy status i w
konsekwencji żądając zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie na początku marca zostanie
ono wyznaczone na koniec miesiąca lub początek kwietnia. Czyli na około 30 dni przed publikacją
sprawozdania finansowego za 2013 rok. Wówczas od poczynionych ustaleń oraz podjętych decyzji na
tym Zgromadzeniu byłyby zależne dalsze decyzje inwestycyjne ze strony Global Energy.
Niestety taki wniosek nie spotkał się z akceptacją obecnego głównego Akcjonariusza Spółki,
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ponieważ stanął on na stanowisku, że skoro na koniec kwietnia będzie miała miejsce Publikacja
Rocznego Raportu Finansowego za 2013 to dopiero po tej dacie zasadne będzie zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie można poruszyć sprawy zaproponowane
ze strony Global Energy oraz podjęcie dalszych działań zmierzających do szybszego poprawienia
sytuacji Spółki i w konsekwencji doprowadzenia do notowań jej akcji w okolicę poziomu zbliżonego
do okresu debiutu na GPW. W takich okolicznościach Zarząd Global Energy uznał zatem, że
najkorzystniejszym rozwiązaniem dla interesów swoich akcjonariuszy jest zminimalizowanie ryzyka na
tej inwestycji do zera i sięgnięcie być może po mniejsze zyski teraz, lecz pewne, aniżeli przy bardzo
dużym ryzyku oczekiwanie na przyszłe i niepewne o wyższej stopie zwrotu.
To stanowiło drugą istotną przesłankę dla Zarządu Global Energy do wyjścia z inwestycji, ponieważ
współpraca na szerszą skalę z obecnym wiodącym Akcjonariuszem będącym jednocześnie
Dyrektorem Generalnym Spółki, która to funkcja należy podkreślić odpowiada w polskiej spółce
kapitałowej Prezesowi Zarządu, nie była możliwa na obecnym etapie.
W związku z powyższym Zarząd Global Energy działając w interesie swoich akcjonariuszy podjął
decyzję, że bez możliwości posiadania wpływu na kształtowanie się finansów oraz dalszej
działalności Spółki, w którą zaangażowane finansowe przekroczyło 10% kapitałów własnych wg.
stanu na dzień ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego tj. za 3 kw. 2013 nie będzie
ryzykował utratą jakiejkolwiek części tego kapitału oraz już wygenerowanego zysku, który osiągnął
satysfakcjonujący poziom. Ponadto dodatkowym ryzykiem dla poczynionej inwestycji w obecnym
okresie jest ewentualne niekorzystne potoczenie się dalszych wydarzeń na Ukrainie, szczególnie w
rejonach pozostających pod znaczącym wpływem rosyjskich władz takich jak Ługańsk, w którym
Spółka prowadzi działalność, mogących mieć również bezpośredni wpływ na przyszłą działalność,
wyniki finansowe Spółki oraz jej majątek.
Podsumowując należy stwierdzić, że w ocenie Zarządu transakcja nabycia oraz zbycia akcji Spółki
Agroton Public Ltd. była szczególnie istotna dla Global Energy S.A. zarówno z punktu widzenia
realizacji nowej strategii inwestycyjnej Spółki polegającej na nabywaniu płynnych instrumentów
finansowych oraz w drugiej kolejności posiadaniem aktywów z sektora rolnego, jak również z uwagi
na jej wielomilionową wartość oraz realizację zaplanowanego zysku, który przedstawia się
następująco. Kluczowym argumentem za wyjściem na obecnym etapie z kapitałowego zaangażowania
obciążającego bezpośrednio aktywa Global Energy był niespodziewany znaczny wzrost wartości akcji
Spółki Agroton w wysokości zakładanego przez Global Energy procentowego zwrotu z tej inwestycji
na poziomie 20-30% zysku z zainwestowanego kapitału w okresie zaledwie kilku tygodni, a nie jak
planowano całego 2014 roku. To ostatecznie skłoniło Zarząd do sprzedaży akcji i realizacji zysku
wyrażonego siedmiocyfrową kwotą w tak krótkim czasie. Zarząd ocenia podjętą decyzję za słuszną i
pragnie wyrazić swoje zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji, ponieważ uzyskane efekty
bezpośrednio przełożą się na korzyści dla akcjonariuszy Global Energy jeszcze w pierwszym kwartale
2014 roku m.in. w postaci wzrostu wartości księgowej Spółki oraz jej aktywów netto.
Dodatkowo Zarząd Global Energy S.A. poinformował, że nie wyklucza jednak całkowicie możliwości
ponownego kapitałowego zaangażowania w Spółkę Agroton Public Ltd., w związku z dalszą realizacją
zaplanowanej strategii co do tej inwestycji.
8.

Zarząd Global Energy S.A. zawiadomił, że w dniu 11.03.2014 podpisał z funduszem Barma Capital
Investments LLC z siedzibą w Dover w Stanach Zjednoczonych (dalej zwanym BCI), umowę
inwestycyjną na dostarczenie znaczącego pakietu akcji spółki Agroton Public Ltd.(dalej zwanej
AGROTON), w wyniku wcześniejszego otrzymania od tego podmiotu oferty na zakup pakietu 32,99%
akcji AGROTON (której część stanowi załącznik do niniejszego raportu) w cenie nie przekraczającej
10,12 PLN za akcje tj. stanowiącej sześciomiesięczną średnią cenę akcji na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie, liczonej w okresie (12.10.2012 – 11.04.2013), czyli sprzed dnia
załamania kursu akcji tj. dnia 12 kwietnia 2013 roku.
Zarząd Global Energy S.A. uznał ujawnienie informacji w tym zakresie za konieczne, zarówno z uwagi
na fakt, że wartość ustalonego w Umowie Inwestycyjnej wynagrodzenia dla Global Energy S.A. za
doprowadzenie do transakcji nabycia przez BCI pakietu akcji AGROTON w ilości reprezentującej
32,99% głosów na WZA nieznacznie lecz przekracza 10% kapitałów własnych Global Energy S.A. wg.
stanu na dzień ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego tj. za 3 kwartał 2013, jak
również w związku z wcześniej opublikowaną strategią działania Global Energy S.A. w odniesieniu do
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inwestycji w AGROTON. Jednocześnie Zarząd Global Energy S.A. przekazał do informacji publicznej, że
będzie konsekwentnie zmierzał do realizacji zapisów zawartej umowy inwestycyjnej. Dodatkowo
wyjaśniając powody dla których dotychczas posiadane przez Global Energy S.A. akcje AGROTON nie
mogły stanowić przedmiot transakcji ich nabycia przez BCI jest fakt istniejących przepisów
dotyczących wezwań zgodnie z Ustawą o Ofercie ograniczających możliwość nabywania większego niż
10% pakietu akcji spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w okresie krótszym niż 60 dni. Jednym z warunków zawartej Umowy inwestycyjnej
jest dostarczenie pakietu akcji reprezentującego 32,99% w głosach na WZA Spółki w okresie krótszym
niż termin publikacji Sprawozdania Finansowego Spółki tj. 30 kwietnia 2014 roku bez konieczności
ogłoszenia wezwania na akcje Spółki przez nabywającego akcje reprezentujące taki udział w kapitale i
w głosach. Ponadto chcąc przybliżyć aspekty formalne skutkujące tym, że posiadany przez Global
Energy SA pakiet akcji nie mógł być przedmiotem transakcji nabycia go przez BCI jest fakt, że od dnia
nabycia przez Global Energy SA akcji Spółki AGROTON minęły niecałe 3 tygodnie co skutkuje tym, że
Global Energy SA nie uzyskał statusu podmiotu mogącego zwiększyć stan posiadania akcji ponad
10% do 32,99% aż do końca kwietnia 2014 roku. Dlatego też postanowienia umowy inwestycyjnej
mówią m.in. o tym, że Global Energy SA może doprowadzić do powstania podmiotu, który będzie
spełniał wymagania związane z przepisami o wezwaniach tak aby do uzyskania kontroli nad akcjami
Spółki w ilości 7.150.000 mogło dojść bez konieczności wzywania na akcje Spółki. Elementem
niezbędnym do realizacji powyższego jest posiadana zdolność innego podmiotu będącego
akcjonariuszem Spółki do przekraczania progów bez konieczności wezwania na akcje z uwagi na
dotychczasową realizację transakcji nabycia akcji AGROTON przez ten podmiot w ilości większej niż
10% w okresie ostatnich 6 miesięcy. Dlatego też wiodącym powodem zawarcia przez Zarząd Global
Energy SA umowy inwestycyjnej było uzyskanie potwierdzenia o istnieniu takiego podmiotu, co
skutkuje tym, że Zarząd będzie zmierzał do strukturyzowania transakcji oraz jej przeprowadzenia na
zasadzie pośredniego zwiększenia zaangażowania przez BCI udziału w głosach na WZA Spółki
AGROTON, poprzez nabycie podmiotu posiadającego prawo do zwiększenia zaangażowania ponad
10% w okresie krótszym niż 60 dni do poziomu reprezentującego 32,99% na WZA Spółki AGROTON.
Z kolei powodem zawarcia przez BCI z Global Energy SA umowy inwestycyjnej jest odmówienie BCI
zbycia akcji Spółki przez głównego akcjonariusza Spółki AGROTON. BCI nie uzyskując zgody głównego
akcjonariusza na sprzedaż jakiejkolwiek ilości posiadanych przez niego akcji za zaoferowaną cenę
10,12 PLN za akcję uznało, że akcjonariuszem posiadającym zdolność do zbycia lub dostarczenia
Akcji w ilości i cenie oczekiwanej przez BCI jest Global Energy SA z racji posiadania już
dotychczasowego statusu znaczącego akcjonariusza Spółki oraz dotychczasowych relacji ze Spółką.
Zarząd Global Energy SA z uwagi na posiadane doświadczenie oraz wiedzę w odniesieniu do Spółki
przyjął i zaakceptował ofertę BCI co skutkowało w konsekwencji zawarciem przedmiotowej umowy
inwestycyjnej.

54. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI
Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. na dzień 31.12.2013 roku oraz prezentowane dane porównawcze
nie były korygowane wskaźnikiem inflacji.

55. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Emitent posiadał 500 udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego
spółki Geoterm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, reprezentujących 10% kapitału
zakładowego Spółki Eko Novenergy EOOD. W opinii Zarządu, podpisanie w dniu 6 grudnia 2013 roku
memorandum wraz z deklaracją powstrzymywania się od istotnych działań wobec powyższego aktywa należy
uznać za przesłankę ograniczenia władzy nad jednostką Geoterm Energy EOOD. Na podstawie MSSF 13 pkt 7 w
ocenie Zarządu brak jest obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
sprawozdawczy 2013.
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56. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK
OBROTOWY
1.) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
Umowę na przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego według stanu na dzień 30.06.2013 r. oraz
badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 rok zawarto 27 czerwca 2013 roku z firmą
WBS Audyt Sp. z o.o.
Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zależności od
przedmiotu umowy jest następująca:
a) 8 000 zł netto – za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.,
b) 6 000 zł netto – za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2013 – 30.06.2013 r.
Całkowita wysokość wynagrodzenia z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych z tytułu
przeglądu i badania sprawozdania finansowego za 2013 rok wyniosła 14 000 zł.
2.) inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi
Nie dotyczy.

Imię i Nazwisko

Pełniona funkcja

Artur Staykov

Prezes Zarządu

Katarzyna Lenarcik

Główna Księgowa

Podpis
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Sprawozdanie Zarządu z działalności Global Energy S.A. z okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

1. Informacje podstawowe

Nazwa:
Adres (siedziba):
Telefon:
Fax:
Adres Email:
Strona www

Global Energy S.A.
00-696 Warszawa, ul. Pankiewicza 3
022 497 19 62
022 497 19 63
biuro@globalenergy.pl
www.globalenergy.pl

Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017849
(dalej Spółka).
Obecna struktura prawna i organizacyjna Spółki jest wynikiem następujących przekształceń:
- Spółka Hardex S.A. powstała dnia 1 czerwca 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. We wrześniu 1995 roku w wyniku objęcia
Spółki Programem Powszechnej Prywatyzacji, akcje spółki zostały wniesione do narodowych
funduszy inwestycyjnych. Wiodący pakiet objął Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im.
Kazimierza Wielkiego S.A. (po zmianie nazwy BBI Capital NFI S.A.). Podstawowa działalność spółki
obejmowała produkcję i sprzedaż płyt pilśniowych twardych, zwykłych i lakierowanych.
- Z dniem 29 czerwca 2012 roku Spółka dokonała sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz spółki
działającej pod firmą „Homanit” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie
Odrzańskim. W związku z powyższym zmienił się zakres działalności operacyjnej, przeważająca
działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) to 6420Z Działalność holdingów
finansowych. W okresie sprawozdawczym podstawową działalnością firmy było prowadzenie
inwestycji w sektorze energii odnawialnej.
W dniu 9 sierpnia 2012 roku został dokonany przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII
Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego wpis do rejestru zmian Statutu Spółki Hardex S.A,
które zostały przyjęte Uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hardex S.A. z dnia 28 czerwca
2012 roku na mocy którego Spółka działa do dnia 21 lutego 2013 roku pod firmą Libra Capital S.A.
- z dniem 21 lutego 2013 roku została podjęta Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki pod
firmą Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie na mocy której Spółka od dnia 18 kwietnia 2013 roku
działa pod firmą Global Energy Spółka Akcyjna.
Przeważający zakres działalności Spółki według klasyfikacji PKD to 6420Z Działalność holdingów
finansowych. Aktualnie Spółka działa pod firmą Global Energy S.A., a jej siedzibą jest Warszawa.
Kapitał zakładowy spółki na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania wynosi 8 045 860,32 zł
(słownie: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa
grosze) i dzieli się na 33 524 418 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery czterysta
osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) akcja.
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31.12.2013

31.12.2012

Wyszczególnienie
Kapitał zakładowy

Liczba akcji

Kapitał zakładowy

11 398 530

8 502 611,71

Liczba akcji

a) na początek okresu, w tym:

8 491 213,18

1 139 853,00

kapitał zarejestrowany w sądzie

2 735 647,20

-

2 735 647,20

-

kapitał z przeliczenia hiperinflacyjnego (lata 19921996)

5 755 565,98

-

5 755 565,98

-

zwiększenia

0,00

0

0,00

10 258 677

zmniejszenia

0,00

0

11 398,53

0

8 491 213,18

11 398 530

8 491 213,18

11 398 530

b) na koniec okresu

Akcje serii A oraz B nie są akcjami uprzywilejowanymi. W rezultacie, prawo do głosu, dywidendy oraz
zwrotu z kapitału jest jednakowe dla każdej wyemitowanej akcji przynależnej do serii A i serii B.
W roku obrotowym 2013:


Księgi rachunkowe Spółki oraz pełna obsługa księgowa prowadzone były przez firmę TMJ
Professional Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie,



Do dokonania przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2013 Rada Nadzorcza wybrała firmę WBS Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
podstawą jest Uchwała nr X/12/2013 z dnia 29 maja 2013 roku.

2. Majątek
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym tj. od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. spółka
kontynuowała działalność po sprzedaży w dniu 29 czerwca 2012 roku zorganizowanej części
przedsiębiorstwa „Hardex”.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku majątek Spółki kształtował się następująco:


Rzeczowe aktywa trwałe (pojazdy) – wartość bilansowa 182 174,46 zł.



Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy:

 akcje spółek notowanych na warszawskiej giełdzie (rynku regulowanym i nieregulowanym) o
łącznej wartości rynkowej 45 820 483,76 zł;


Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży o łącznej wartości
24 855 942,97 zł:

 udziały i akcje w spółkach prywatnych o łącznej wartości 24 855 942,97 zł;
Poniższe zestawienie prezentuje wyniki finansowe, aktywa, zobowiązania oraz przepływy pieniężne
Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku.
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Aktywa

A

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe

31.12.2013
182 175,33

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe
Prawa wieczystego użytkowania gruntów
Pożyczki udzielone
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Pozostałe aktywa

0,00
182 174,46
0,00
0,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy
Pożyczki udzielone
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminy wymagalności
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Akcje i udziały w jednostkach zależnych
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Należności z tytułu podatku dochodowego (PDOP)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Rozliczenia międzyokresowe

Suma aktywów

81 044 731,35
0,00
9 646 809,00
45 820 483,76
414 720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293 645,15
24 855 942,97
13 130,47

81 226 906,68

Pasywa
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
A. Kapitał własny
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Kapitał zakładowy
Kapitał zapasowy
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Zysk (strata) netto za rok obrotowy

31.12.2013
78 494 107,67
8 491 213,18
2 762 733,78
-122 935,79
0,00
56 976 274,93
-2 695 072,96
13 081 894,53

B. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

0,00

I.
II.
III.
IV.

Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Rezerwy
Rezerwy na podatek odroczony
Pozostałe zobowiązania długoterminowe

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

C. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

2 732 799,01

I.
II.
III.
IV.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
Kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego (PDOP)
Rezerwy

67 608,08
0,00
0,00
2 631 721,24
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Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi
jako przeznaczone do sprzedaży
VI. Rozliczenia międzyokresowe
V.

Suma pasywów

0,00
33 469,69

81 226 906,68

Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
A
I.
II.
B
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
C
I.
II.
D.
I.
II.
E.
F.
I.
II.
G.
H.
I.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie surowców i materiałów
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
ZYSK (STRATA) ZA OKRES
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

01.01.31.12.2013
11 602,26
11 602,26
0,00
-848 132,56
-2 608,47
-21 280,43
-520 924,69
-2 619,28
-145 683,95
-6 839,11
-148 176,63
0,00
-836 530,30
37 081,09
-8 504,62
-807 953,83
17 106 306,51
-584 736,91
15 713 615,77
-2 631 721,24
0,00
-2 631 721,24
13 081 894,53
13 081 894,53
0,00

Rachunek przepływów pieniężnych
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

01.01.-31.12.2013

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Zysk / Strata przed opodatkowaniem

II.

Korekty razem

III.

Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)

IV.

Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty

V.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)

15 713 615,77
-15 946 264,80
-232 649,03
0,00
-232 649,03
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B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.

Wpływy

5 905 129,85

II.

Wydatki

33 710 625,26

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

-27 805 495,41

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

Wpływy

222 438,00

II.

Wydatki

122 935,79

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

D.

Przepływy pieniężne netto razem

-27 938 642,23

E.

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym

-27 938 642,23

F.

Środki pieniężne na początek okresu

G.

Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym

99 502,21

28 232 287,38
293 645,15

3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Według stanu na dzień 31.12.2013 r., Emitent posiada aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do
sprzedaży, których wartość wynosi 24 855 942,97 zł. Główne pozycje wykazane w nocie „aktywa
przeznaczone do sprzedaży” dotyczą posiadanych przez Global Energy S.A. akcji /udziałów spółek
oraz udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jednostka w swoim portfelu inwestycyjnym wykazuje odpowiednio:
a)

2 550 akcji reprezentujących 50% kapitału zakładowego Spółki New Vision Managment EAD z siedzibą
w Sofii (Bułgaria),

b) 500 udziałów reprezentujących 100 % kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD
reprezentującej 10% kapitału zakładowego Spółki Eko Novenergy OOD.
Nazwa
New Vision Managment EAD (50% udziału w kapitale zakładowym Spółki stanowiące 2550 akcji Spółki)
Geotherm Energy EOOD
Razem

Cena zakupu
7 506 942,97 zł
17 349 000,00 zł
24 855 942,97 zł

Wartość bilansowa
7 506 942,97 zł
17 349 000,00 zł
24 855 942,97 zł

Wartość sprzedaży w
2014 roku
W trakcie negocjacji
W trakcie negocjacji

4. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
W roku 2013 dodatni wynik finansowy z działalności Spółki został osiągnięty z działalności finansowej.
Był to pierwszy pełny rok obrotowy kiedy Spółka samodzielnie funkcjonowała po sprzedaży
zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Hardex” w dniu 29 czerwca 2012 roku i zaniechania
podstawowej działalności którą przez szereg lata prowadziła Spółka.
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Po czterech kwartałach roku 2013:


Koszty działalności operacyjnej wyniosły 848 132,56 zł,



Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 11 602,26 zł,



Przychody finansowe wyniosły 17 106 271,20 zł.

Zysk netto za okres objęty niniejszym sprawozdaniem wyniósł 13 081 894,53 zł.
Za najważniejsze osiągnięcie Spółki w minionym roku należy uznać określenie docelowego kierunku
rozwoju Spółki, który pozwoli na osiągnięcie satysfakcjonujących wyników oraz prawie trzykrotne
zwiększenie wartości Spółki Emitenta. Pomimo zaniechania prowadzenia działalności operacyjnej
został osiągnięty dodatni wynik finansowy w wysokości 13 081 894,53 zł bez konieczności
posiłkowania się środkami finansowymi pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych a tym samym Spółka
nie posiada żadnych zobowiązań wobec podmiotów powiązanych oraz trzecich.
Do niepowodzeń zaliczyć można niesprzyjające warunki rynkowe jakie pojawiły się w roku 2013,
które uniemożliwiły realizację wcześniejszych planów związanych z realizacją projektów z sektora
odnawialnych źródeł energii.
Zarząd Emitenta ocenia miniony rok 2013 jako rok przełomowy i kluczowy dla działalności Spółki.
Pomimo dużej presji ze strony inwestorów, akcjonariuszy i rynku po sprzedaży zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Hardex, Spółka Emitenta wykazała się dużą determinacją w dążeniu do
wyznaczonych celów pomimo niekorzystnych zdarzeń rynkowych, które uniemożliwiły realizację
wszystkich postawionych pierwotnie założeń.

5. Informacja o przewidywanej sytuacji finansowej i perspektywach rozwoju Spółki
Na początku 2013 roku Zarząd Spółki podjął decyzje o rozpoczęciu inwestycji w sektorze
odnawialnych źródeł energii. W analizowanym okresie (lata 2010-2012) inwestycje związane z
sektorem odnawialnych źródeł energii charakteryzowały się wysokim poziomem wskaźników
efektywności. Jednak w roku 2013 sytuacja na rynku odnawialnych źródeł energii zmieniała się na
niekorzyść ze względu na dalszy brak uwarunkowań prawnych dla tego sektora w Polsce oraz
narastające problemy polityczno-gospodarcze w Bułgarii. W związku z powyższym obniżyła się
rentowność projektów oraz zwiększyło się ryzyko inwestycyjne w tego typu instalacje. Do końca 2013
roku organy zarządcze i nadzorcze Spółki uważnie obserwowały nastroje jakie panują na rynku i
jednogłośnie podjęły decyzję o zdywersyfikowaniu działalności Spółki celem zmaksymalizowania
zysków i zminimalizowania ryzyka akcjonariuszy oraz inwestorów.
Spółka Global Energy S.A. planuje rozszerzenie działalności operacyjnej poprzez wykorzystanie
dostępnych na rynkach międzynarodowym instrumentów finansowych, dźwigni finansowych oraz
inwestycji na rynkach „frontierowych”. Dotychczasowa działalność w zakresie odnawialnych źródeł
energii zostanie przesunięta do specjalnie oddelegowanych podmiotów gospodarczych bezpośrednio
zarządzanych przez spółkę córkę kontrolowaną przez Global Energy S.A. Aktualnie wstrzymane są
działania związane z pozyskaniem nowych projektów oraz rozpoczęciem realizacji już posiadanych
projektów, ze względu na brak przejrzystych przepisów prawnych oraz braku możliwości określenia
założeń do tzw. taryf gwarantowanych dla tego typu działalności co przekłada się na problem z
właściwym oszacowaniem przyszłych przepływów. Realizacja projektów pociąga za sobą wysokie
koszty początkowe i konieczność pozyskania finansowania z zewnętrznych źródeł. Podjęcie decyzji o
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rozpoczęciu inwestycji w chwili obecnej z punktu widzenia Zarządu byłoby daleko ryzykowane i
nieracjonalne.
Nowa strategia zakłada skoncentrowanie 90% działalności operacyjnej na prowadzeniu transakcji
związanych z instrumentami: rynku pieniężnego, dłużnego, CFD, derywatami, z uwzględnieniem
nabycia akcji spółek publicznych notowanych na giełdach: krajowej i zagranicznych oraz innymi
instrumentami pochodnymi – metale, żywność, węglowodory.
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, 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 rozwoju nowych technologii oraz fuzji i przejęć innych podmiotów na
rynku polskim oraz zagranicznym. Spółka planuje osiąganie, krótko-, średnio- i długoterminowych
zysków z przyrostu wartości inwestowanego kapitału.
Zarząd z początkiem 2014 roku przystąpił do działań mających na celu wdrażanie nowej strategii dla
Spółki, jednak pełne uruchomienie nowego kierunku rozwoju zostanie zrealizowane po
zaprezentowaniu i akceptacji strategii przez Akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
które odbędzie się w dniu 27 marca 2014 roku.
Środki finansowe na realizacje założonej polityki będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz
zewnętrznych źródeł finansowania z uwzględnieniem środków od nowych akcjonariuszy, inwestorów
oraz instytucji finansowych, jednak co należy podkreślić w minimalnym stopniu w formie dłużnej. W
zależności od tempa rozwoju oraz stopy zwrotu uzyskiwanej z inwestycji, Zarząd nie wyklucza
pozyskania środków finansowych z emisji akcji. Aby jednak zapewnić Akcjonariuszy o słuszności
nowych emisji Zarząd podkreśla, że będą one przeprowadzane jedynie w przypadku kiedy ich
realizacja przyczyni się do wzrostu wartości wewnętrznej Spółki, w tym wartości księgowej oraz
aktywów netto.
Wszystkie inwestycje podejmowane przez Spółkę będą opierać się na ocenie ryzyka, kosztu pieniądza
oraz ocenie efektywności.
Kondycja finansowa Spółki na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania pozwala z pewnością
stwierdzić, że w roku 2014 nie ma przesłanek zagrażających utracie płynności finansowej Spółki.

6. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)
W roku 2013 podstawowa działalność prowadzona była w siedzibie firmy.

7. Inne informacje, które zdaniem Global Energy S.A. są istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Global
Energy S.A.
Nie występują istotne informacje dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
8
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finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
przez Global Energy S.A.

8. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za
rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych
zdarzeń na osiągnięty wynik
Nie występują istotne informacje dla oceny czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na
wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych
zdarzeń na osiągnięty wynik.

9. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze
szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych
zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął
lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom
Spółka nie korzysta z finansowania zewnętrznego a na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania
posiada płynność finansową, na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania.

10. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych,
w tym inwestycji
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem
możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności
Na dzień 31.12.2013 Spółka nie korzystała z zewnętrznych źródeł finansowania. Spółka rozważa
możliwość pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł celem dalszego dynamicznego
rozwoju oraz skokowego wzrostu wartości jaki w ocenie Zarządu miał miejsce w 2013 roku.
W związku z planowanym procesem wdrażania strategii rozszerzenia działalności operacyjnej Spółki
prowadzone są przygotowania w zakresie planów i koncepcji inwestycyjnych. Szczegółowe
informacje dotyczące realizacji nowych projektów inwestycyjnych oraz wdrażania poszczególnych
etapów rozszerzonej strategii będą podawane sukcesywnie do wiadomości akcjonariuszy i
inwestorów w formie raportów bieżących.
Zarząd Spółki Global Energy S.A. nie wyklucza możliwości zakupu działających już instalacji elektrowni
biogazowej zlokalizowanej na składowisku odpadów wraz z projektami realizacji kolejnych tego typu
instalacji posiadających wszystkie niezbędne zezwolenia do rozpoczęcia ich budowy.
Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania nie został ostatecznie zatwierdzony plan
dotyczący realizacji wszystkich zamierzeń inwestycyjnych oraz sposobów pozyskania środków
finansowych na ich realizację.

11. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co
najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który
sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z
uwzględnieniem strategii rynkowej przez niego wypracowanej
Na osiągane przez Spółkę wyniki w roku obrotowym 2014 będą miały wpływ:
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Zmiany inflacji oraz stopy procentowej;
Zmiana sytuacji polityczno-ekonomicznej w Polsce i na świecie;
Zmiana kursów notowań papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
Niemożliwe do przewidzenia zamknięcia rynków i inne przerwy w obrocie,
Zmiana kursu walut,
Regulacje prawne związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych,
Zmiany w przepisach w kierunku polityki fiskalnej, pieniężnej i podatkowej,
Dostępność do kapitału oraz alternatywnych źródeł finansowania,
Sytuacja na rynkach surowców.

W związku z planowanym rozszerzeniem działalności Zarząd Spółki Global Energy S.A. przesunie
działalność związaną z odnawialnymi źródłami energii do oddelegowanych do tego celu podmiotów
zarządzanych przez spółkę „córkę” kontrolowaną przez Global Energy S.A.
W nowych strukturach Spółki Global Energy 90% działalności operacyjnej stanowić będą transakcje
związane z instrumentami: rynku pieniężnego, dłużnego, CFD, derywatami, nabywaniem akcji spółek
publicznych notowanych na giełdach: krajowej i zagranicznych oraz inne instrumenty pochodne –
metale, żywność, węglowodory.
Pozostałe 10% działalności operacyjnej zostanie ukierunkowane na aktywność w sektorze inwestycji
o charakterze „private equity”.

12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego
grupą kapitałową
W roku obrotowym 2013 nie wprowadzano znaczących zmian w zasadach zarządzania
przedsiębiorstwem Emitenta.

13. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi,
przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z
zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie
Nie dotyczy

14. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów
opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach
subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych,
należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i
nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy
odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku.
Nie dotyczy

15. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Nie dotyczy
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16. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Spółka, identyfikując poszczególne rodzaje ryzyk finansowych związanych z jej działalnością, stara się
je ograniczyć, głównie poprzez dobór optymalnych instrumentów finansowych. Za okres obrotowy
którego dotyczy przedmiotowe Sprawozdanie Spółka nie prowadziła rachunkowości zabezpieczeń
ani obrotu instrumentami finansowymi.
Główne rodzaje ryzyka wynikające z posiadanych instrumentów finansowych obejmują: ryzyko stopy
ryzyko makroekonomiczne, ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta, ryzyko wystąpienia
nieprzewidywalnych zdarzeń, ryzyko związane z przepisami prawno-podatkowymi. Zasady te zostały
w skrócie omówione poniżej.
Ryzyko stopy procentowej
Spółka bierze pod uwagę możliwości finansowania swojej działalności kapitałami obcymi w postaci
pożyczek lub kredytów bankowych. Ewentualny wzrost stóp procentowych, może przełożyć się na
wystąpienie trudności związanych z jego obsługą.
Ryzyko makroekonomiczne
Spółka narażona jest na ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i zmniejszeniem tempa
wzrostu gospodarczego w Polsce. Ze względu na planowaną zmianę przedmiotu działalności
operacyjnej, spadek poziomu płac, wzrost cen w gospodarcze, wysokość dochodów gospodarstw
domowych oraz brak inwestycji w sektorze przedsiębiorstw może mieć wpływ na działalność rynku
kapitałowego, którego kondycja będzie miała bezpośredni wpływ na jakość oraz ilość transakcji
przeprowadzanych przez Emitenta.
Na chwilę wdrażania nowej strategii planowane jest skupienie się na krajowym rynku kapitałowym.
Jednak mając na uwadze ryzyko jakie może to za sobą nieść Zarząd Emitenta planuje rozszerzenie
swojej działalności również na rynki rozwijające się i rozwinięte.
Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta
W związku z planami wdrożenia nowej strategii działalności Spółki w roku 2014 Emitent narażony jest
na zmienność warunków rynkowych, które mogą mieć bezpośredni wpływ na ryzyko niezrealizowania
możliwych do osiągnięcia przychodów.
Ryzyko wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń
Do tej grupy ryzyka należą wszystkie zdarzenia, które są trudne do przewidzenia na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania a mogą mieć bezpośredni wpływ na działalność Spółki oraz
uzyskiwane przez nią wyniki finansowe. W szczególności będą to ataki terrorystyczne, ataki zbrojne,
nadzwyczajne działalnie sił przyrody.
Ryzyko związane z przepisami prawno-podatkowymi
Ze względu na brak przejrzystości przepisów prawno-podatkowych dla podmiotów gospodarczych
oraz częste zmiany regulacji prawno-podatkowych, działanie Emitenta w takim otoczeniu może mieć
przełożenie we wzroście kosztów działalności, bo będzie odzwierciedlone w uzyskiwanych przez
Spółkę wynikach finansowych. Jednocześnie nieznane na dzień przygotowania niniejszego
dokumentu zmiany mogą przełożyć się na ograniczenia w rozwoju Emitenta.
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17. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu
Global Energy S.A. na dzień przekazania raportu rocznego ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich
procentowego udziału w kapitale zakładowym i zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Global Energy S.A. w okresie
od poprzedniego raportu rocznego.

Wyszczególnienie
Family Fund Sp. z o.o. S.K.A.
Polish American Investment
Fund LLC
Polish American Investment
Fund LLC (pośrednio przez
UNITED S.A.)
R.K.K. Energy Limited
Star Ventures GmbH

Stan na dzień 14.11.2013
Udział w
Forma
kapitale
posiadania
Liczba akcji szt.
zakładowym
akcji
3 292 929
28,89%
bezpośrednio

Zmiana w dniu 31.12.2013 po podwyższeniu kapitału zakładowego***
Udział w
kapitale
Liczba akcji (szt.)
zakładowym
0
-9,76%

Stan na dzień 31.12.2013 po podwyższeniu kapitału zakładowego*
Udział w
kapitale
Forma posiaLiczba akcji szt.
zakładowym
dania akcji
1 685 790
5,03%
bezpośrednio

Stan na dzień 31.12.2013 przed podwyższeniem
kapitału zakładowego**
Udział w
kapitale
Forma posiaLiczba akcji szt.
zakładowym
dania akcji
1 685 790
14,79%
bezpośrednio

250 000

2,19%

bezpośrednio

0

-3,46%

596 859

1,78%

bezpośrednio

596 859

5,24%

bezpośrednio

570 000
0
0

5,00%
0,00%
0,00%

pośrednio
nie dotyczy
nie dotyczy

0
11 062 944
11 062 944

-6,21%
+32,99%
+32,99%

1 072 929
11 062 944
11 062 944

3,20%
32,99%
32,99%

pośrednio
bezpośrednio
bezpośrednio

1 072 929

9,41%

pośrednio

W rubryce(Stan na dzień 14.11.2013 ) udział w kapitale zakładowym Spółki został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A i B tj. 11 398 530 akcji Spółki Global Energy S.A.
*w tej rubryce udział w kapitale zakładowym Spółki został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A ,B i C tj. 33 524 418 akcji Spółki Global Energy S.A.
** w tej rubryce udział w kapitale zakładowym Spółki został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A ,B i C tj. A i B tj. 11 398 530 Spółki Global Energy S.A.
***dla Akcjonariuszy Family Fund Sp. z.o.o., Polish American Investment Fund LLC w tym pośrednio UNITED S.A. zmiany procentowe w liczbie akcji i udziale w kapitale zakładowym zostały określone
w stosunku do łącznej liczby akcji serii A i B tj. 11 398 530 akcji Spółki Global Energy S.A., natomiast dla Akcjonariuszy R.K.K. Energy Limited oraz Star Ventures GmbH zmiany procentowe w liczbie akcji
i udziale w kapitale zakładowym zostały określone w stosunku do łącznej liczby akcji serii A, B i C tj. 33 524 418 akcji Spółki Global Energy S.A.

Według wiedzy Emitenta, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień 31.12.2013 roku posiadali:


Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. (1 685 790 akcji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stanowiły 5,03%
udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki)



R.K.K. Energy Limited (11 062 944 akcji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stanowiły 32,99% udziału
w kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki)
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Star Ventures GmbH (11 062 944 akcji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stanowią 32,99% udziału w
kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki)

Od momentu przekazania raportu okresowego za „3 kwartał 2013 roku” do dnia przekazania raportu okresowego „Rocznego za 2013” według
wiedzy Emitenta wystąpiły następujące zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Global Energy S.A.:

Wyszczególnienie
Family Fund Sp. z
o.o. S.K.A.
UNITED S.A.
Polish American
Investment Fund LLC
bezpośrednio i
pośrednio poprzez
UNITED S.A.
R.K.K. Energy Limited
Star Ventures GmbH
Maverick Capital Ltd.

Liczba akcji
szt.

Stan na dzień 14.11.2013
Udział w
kapitale
zakładowym Forma posiadania akcji

Zmiana***
Udział w
Liczba akcji
kapitale
(szt.)
zakładowym

Stan po podwyższeniu kapitału
Zakładowego na dzień 21.03.2014 *
Udział w
kapitale
Liczba akcji szt.
zakładowym Forma posiadania akcji

Stan po podwyższeniu kapitału
Zakładowego na dzień 31.12.2013 **
Udział w
kapitale
Liczba akcji szt.
zakładowym
Forma posiadania akcji

3 292 929
570 000

28,89%
5,00%

bezpośrednio
bezpośrednio

- 1 746 129
502 929

-15,31%
+4,41%

1 546 800
1 072 929

13,57%
9,41%

bezpośrednio
bezpośrednio

1 685 790
1 072 929

5,03%
3,20%

bezpośrednio
bezpośrednio

820 000
0
0
0

7,19%
0,00%
0,00%
0,00%

pośrednio i bezpośrednio
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

1 681 425
- 7 762 944
11 062 944
3 288 888

+5,01%
-23,15%
+32,99%
+9,81%

3 351 213
3 300 000
11 062 944
3 288 888

9,99%
9,84%
32,99%
9,81%

pośrednio i bezpośrednio
bezpośrednio
bezpośrednio
bezpośrednio

1 669 788
11 062 944
3 288 888

4,98%
32,99%
9,81%

pośrednio i bezpośrednio
bezpośrednio
bezpośrednio

W rubryce(Stan na dzień 14.11.2013) udział w kapitale zakładowym Spółki został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A i B tj. 11 398 530 akcji Spółki Global Energy S.A.
*w tej rubryce dla Akcjonariuszy Family Fund Sp. z.o.o., Polish American Investment Fund LLC oraz UNITED S.A. udział w kapitale zakładowym został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A i B
tj. 11 398 530 akcji Spółki Global Energy S.A.
Z kolei dla Akcjonariuszy R.K.K. Energy Limited, Star Ventures GmbH oraz Maverick Capital Ltd. udział w kapitale zakładowym został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A, B i C tj. 33 524 418
akcji Spółki Global Energy S.A.
** w tej rubryce udział w kapitale zakładowym Spółki został określony w stosunku do łącznej liczby akcji serii A ,B i C tj. 33 524 418 akcji Spółki Global Energy S.A.
***w tej rubryce dla Akcjonariuszy Family Fund Sp. z.o.o. oraz UNITED S.A. zmiany procentowe w liczbie akcji i udziale w kapitale zakładowym zostały określone w stosunku do łącznej liczby akcji serii A i
B tj. 11 398 530 akcji Spółki Global Energy S.A. w odniesieniu do stanu posiadania określonego w rubryce(Stan na dzień 14.11.2013).
Z kolei dla Akcjonariuszy Polish American Investment Fund LLC, R.K.K. Energy Limited, Star Ventures GmbH oraz Maverick Capital Ltd. zmiany procentowe w liczbie akcji i udziale w kapitale zakładowym
zostały określone w stosunku do łącznej liczby akcji serii A, B i C tj. 33 524 418 akcji Spółki Global Energy S.A. w odniesieniu posiadania określonego w rubryce**.

Według wiedzy Emitenta, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przygotowania sprawozdania posiadają:


Star Ventures GmbH – 11 062 944 akcji, które stanowią 32,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 32,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu



Polish American Investment Fund LLC – 3 351 213 akcji, które stanowią 9,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 9,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu



R.K.K. Energy Limited – 3 300 000 akcji, które stanowią 9,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki i 9,84% głosów na Walnym Zgromadzeniu



Maverick Capital Ltd. – 3 288 888 akcji, które stanowią 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki
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18. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz
ich komitetów
Zarząd
Podstawą funkcjonowania Zarządu są przepisy KSH, Statut oraz Regulamin Zarządu.
Zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki, Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania
Spółką i jej reprezentowania, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla
pozostałych władz Spółki.
Zarząd Składa się z jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Powołuje ona także Prezesa Zarządu oraz, na jego
wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa
Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Zmiany w składzie osób zarządzających w ciągu ostatniego roku obrotowego:


W dniu 22 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Global Energy S.A. odwołała z funkcji
Prezesa Zarządu Pana Macieja Zientarę powierzając mu funkcję Członka Zarządu Emitenta,



W dniu 22 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Global Energy S.A. powołała Pana Artura
Staykov do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta,



W dniu 31 stycznia 2013 roku Pan Maciej Zientara złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka
Zarządu Emitenta,



W dniu 31 stycznia 2013 roku Pan Wojciech Stefański złożył rezygnację z pełnienia funkcji
Prokurenta Emitenta,



W dniu 31 stycznia 2013 roku Pani Ilona Sidorowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji
Prokurenta Emitenta,

Skład organów Jednostki na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013
rok przedstawiał się następująco:
Zarząd:


Pan Artur Staykov – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Podstawą funkcjonowania Rady Nadzorczej są przepisy KSH, Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej.
Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków. Liczbę członków
Rady Nadzorczej ustala oraz członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.
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Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w ciągu ostatniego roku obrotowego:

















W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Korniluka,
W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Romaniszyna,
W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Batusiewicza,
W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Romualda Bogusza,
W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Davida Thomasa,
W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Jana Waluszewskiego,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zientarę,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Adama Rogalińskiego,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Zientarę,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Daniela Więzika,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało ze
składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Olszewskiego,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jasińskiego,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Victora Azmanova,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Bartłomieja Korniluka,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Mario Zaharieva,
W dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do
składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Romaniszyna.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej po zakończeniu roku obrotowego 2013.
Dnia 17 lutego 2014 roku Pan Jan Waluszewski zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady
Nadzorczej Spółki Global Energy S.A.
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 roku:








Pan Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej
Pan Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Pan David Thomas – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jan Waluszewski – Członek Rady Nadzorczej
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Komitet Audytu
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. a) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz działając na podstawie art. 86 Ustawy z
dnia 7 maja 2009 roku roku o biegłych rewidentach w samorządzie, podmiotach uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z późn. zmianami) Rada Nadzorcza Spółki Global Energy S.A. w dniu 10 września 2013 roku powołała Komitet
Audytu Spółki.
Komitet Audytu realizuje zadania przewidziane w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych
rewidentach w samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o
nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z późn. zmianami).
Komitet pełni funkcję ekspercką dla Rady Nadzorczej i wspiera ją w szczególności w celu prawidłowego i skutecznego stosowania przez spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej
oraz współpracy z biegłym rewidentem.
Podstawą funkcjonowania Komitetu Audytu są: Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
Global Energy S.A. oraz „Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu” opracowane
przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Skład Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2013 roku:




Pan Wojciech Batusiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Pan David Thomas – członek Komitetu Audytu,
Pani Anna Gałązka – członek Komitetu Audytu.

Skład organów Jednostki na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013
rok:
Zarząd:


Pan Artur Staykov – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:







Pan Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej
Pan Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Pan David Thomas – Członek Rady Nadzorczej

Komitet Audytu:




Pan Wojciech Batusiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
Pan David Thomas – członek Komitetu Audytu,
Pani Anna Gałązka – członek Komitetu Audytu
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19. Zestawienie stanu posiadania akcji Global Energy SA lub uprawnień do nich (opcji)
przez osoby zarządzające i nadzorujące Global Energy SA na dzień przekazania
raportu rocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od
przekazania ostatniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób.
Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31.12.2013 stan posiadania akcji Global Energy
S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę jest następujący:
Zarząd:


Pan Artur Staykov – Prezes Zarządu posiada 78 000 akcji

Rada Nadzorcza:









Pan Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Jan Waluszewski – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej (posiada 35 704 akcji)
Pan David Thomas – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Global Energy S.A. przez członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na dzień publikacji sprawozdania

Imię i nazwisko
Artur Staykov
Wojciech Batusiewicz

Ilość posiadanych akcji na
dzień 14 listopada 2013
roku
78 000
35 704

Ilość posiadanych
akcji na dzień 21
marca 2014
90 000
35 704

Zmiana
+12 000
0

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień publikacji sprawozdania stan posiadania akcji Global Energy S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę jest następujący:
Zarząd:


Pan Artur Staykov – Prezes Zarządu posiada 90 000 akcji

Rada Nadzorcza:








Pan Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)
Pan Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej (posiada 35 704 akcji)
Pan David Thomas – Członek Rady Nadzorczej (nie posiada akcji)

Skład organów Jednostki na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013
roku przedstawiał się następująco:
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Zarząd:



Artur Staykov – Prezes Zarządu(nie posiada akcji)

Rada Nadzorcza:








Pan Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pan Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej
Pan Romuald Bogusz – Członek Rady Nadzorczej
Pan Wojciech Batusiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Pan David Thomas – Członek Rady Nadzorczej

20. Opis organizacji grupy kapitałowej Global Energy S.A., ze wskazaniem jednostek
podlegających konsolidacji.
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

21. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)
Spółka nie posiada oddziałów.

22. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku
połączenia jednostek gospodarczych, przyjęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej Global Energy S.A., inwestycji długoterminowych, podziału,
restrukturyzacji i zaniechania działalności.
Nie dotyczy.

23. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników za dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych za rok 2013 i jego poszczególne kwartały.
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24. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z
uwzględnieniem informacji w zakresie:
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.,
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 wszczęto postępowania.
Brak takich postępowań.

25. Informacje o udzielaniu przez Global Energy S.A. poręczeń, kredytu lub pożyczki lub
udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi, jeżeli łączą wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
Global Energy S.A. z określeniem:
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części
została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z
określeniem wynagrodzenia Global Energy S.A. za udzielenie poręczeń lub
gwarancji,
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Global Energy S.A., a podmiotem,
który zaciągnął kredytu lub pożyczki.
Nie dotyczy.

26. Informacje o zaciągniętych przez Global Energy S.A. kredytach i umowach pożyczek
Nie dotyczy
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27. Informacje o nabyciu akcji własnych Spółki.
W dniu 19 lipca 2013 roku, działając w oparciu o postanowienia uchwały Nr 38 Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2013 roku oraz uchwały Zarządu, Spółka rozpoczęła
skup akcji własnych na następujących warunkach:
1. Cel skupu akcji własnych:
(a) finansowania transakcji przejmowania innych spółek (aktywów OZE),
(b) umorzenie akcji,
(c) inne cele według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
2. Liczba akcji objętych programem: 2.279.706 akcji reprezentujących nie więcej niż 20 proc. kapitału
zakładowego Spółki i nie więcej niż 20 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Termin rozpoczęcia skupu akcji własnych: 19 lipca 2013 roku.
4. Czas trwania skupu akcji własnych: nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.
5. Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację programu: 6.000.000 zł.
6. Cena minimalna za jedną akcję nabywaną w ramach programu: brak dolnego limitu ceny.
7. Cena maksymalna za jedną akcję nabywaną w ramach programu: 3 zł.
Do dnia 31 grudnia 2013 roku Spółka nabyła łącznie 150 000 akcji własnych stanowiących na dzień 31
grudnia 2013 roku 1,32% kapitału zakładowego Spółki reprezentujących 1,32% głosów na Walnym
Zgromadzeniu, a na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 0,45% kapitału zakładowego Spółki
reprezentujących 0,45% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

28. Emisja papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania
wpływów z emisji.
W dniu 24 grudnia 2013 roku nastąpiła emisja 22 125 888 imiennych warrantów subskrypcyjnych
serii A, gdzie każdy z objętych warrantów uprawniał do objęcia jednej akcji na okaziciela serii C
Emitenta po cenie emisyjnej, ustalonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, w wysokości 1,45 zł za każdą
poszczególną akcję.
W dniu 27 grudnia 2013 roku do Spółki wpłynęło żądanie zamiany imiennych warrantów
subskrypcyjnych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii C. Po opłaceniu przedmiotowych akcji w
dniu 30 grudnia 2013 roku Zarząd Spółki Global Energy S.A. dokonał zamiany 22 125 888 imiennych
warrantów subskrypcyjnych serii A na 22 125 888 akcji zwykłych na okaziciela serii C uprawnionym z
ww. warrantów.
Emisja akcji serii C nastąpiła na podstawie uchwały nr 23 z dnia 28 czerwca 2012 roku Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta.
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Akcje zostały objęte w następujący sposób:
a) R.K.K. Energy Limited objęło 11 062 944 akcji zwykłych na okaziciela serii C Emitenta
emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta i objętych w zamian za
posiadane warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,45 zł za jedną akcję, to jest za
łączną cenę emisyjną wynoszącą 16 041 268,80 zł,
b) STAR Ventures GmbH objęło 11 062 944 akcje na okaziciela serii C Emitenta emitowane w
ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta i objętych w zamian za posiadane
warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,45 zł za jedną akcję, to jest za łączną
cenę emisyjną wynoszącą 16 041 268,80 zł,
Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii C została dokonana w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Emitent poinformował raportem bieżącym
ESPI nr 100/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku .
Akcję przyjęły formę dokumentów i zostały złożone do depozytu prowadzonego przez Dom
Maklerski.
Zdarzenia po dniu bilansowym okresu za który sporządzane jest niniejsze sprawozdanie:


W dniu 16 stycznia 2014 roku została podjęta uchwała przez Zarząd Krajowego
Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na mocy której przyjęto do depozytu
papierów wartościowych 22 125 888 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki Global
Energy S.A. o wartości nominalnej 0,24 zł, pod warunkiem podjęcia przez spółkę
prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu.
Zarejestrowanie akcji C w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie
trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji
spółki prowadzącej rynek regulowany (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.), jednak nie wcześniej niż w dniu wskazanym w tej decyzji, jako dzień
wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.



W dniu 24 stycznia 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę
w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym 22 125 888
akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Global Energy S.A. Data wprowadzenia w
trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcji Spółki Global
Energy S.A. została wyznaczona na dzień 29 stycznia 2014 roku.



W dniu 27 stycznia 2014 roku Spółka Global Energy S.A. otrzymała komunikat od
Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w którym
poinformowano iż w dniu 29 stycznia 2014 roku nastąpi rejestracja 22 125 888 akcji
zwykłych na okaziciela Spółki Global Energy S.A.



W dniu 11 lutego 2014 roku Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po posiedzeniu niejawnym
podjął decyzję o aktualizacji wysokości kapitału zakładowego Spółki dokonanego w
wyniku realizacji uprawnień posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w ramach
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warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 22 125 888 akcji
zwykłych na okaziciela serii C.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Global Energy S.A. ujawniony w
rejestrze przedsiębiorców wynosi 8 045 860,32 zł i dzieli się na 33 524 418 akcji o wartości
nominalnej 0,24 zł każda , w tym:
a) 10 437 100 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 961 430 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 22 125 888 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Akcje serii C objęli:


R.K.K. Energy Limited - 11 062 944 akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane w
ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta i objęte w zamian za
posiadane warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,45 zł za jedną akcję to
jest za łączną cenę 16 041 268,80 zł (słownie złotych: szesnaście milionów
czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt groszy),



STAR Ventures GmbH - 11 062 944 akcje zwykłe na na okaziciela wyemitowane w
ramach warunkowego podwyższenia kapitału Emitenta i objęte w zamian za
posiadane warranty subskrypcyjne serii A po cenie emisyjnej 1,45 zł za jedną akcję to
jest za łączną cenę 16 041 268,80 zł (słownie złotych: szesnaście milionów
czterdzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt groszy).

Środki z emisji zostały pozyskane w celu nabywania akcji spółek publicznych notowanych na giełdach
krajowej i zagranicznych oraz innych instrumentów finansowych zgodnych z założeniami nowej
strategii inwestycyjnej Emitenta, której częściowa realizacja została rozpoczęta w czwartym kwartale
2013 roku, i kontynuowana na przestrzeni pierwszego kwartału bieżącego roku, zaś realizacja
kolejnych kluczowych etapów rozpocznie się po zatwierdzeniu strategii inwestycyjnej i kierunku
dalszego rozwoju Spółki w 2014 roku przez zaplanowane na dzień 27 marca 2014 roku Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

29. Informacje o znanych Global Energy S.A. umowach, w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
Spółka nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą nastąpić w
przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

30. Wskazanie posiadaczy papierów wartościowych, które nadają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do Global Energy S.A.
Specjalne uprawnienia kontrolne nie występują.
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Zaproponowane zmiany w Statucie Spółki które są jednym z punktów porządku obrad ustalonego na
najbliższe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na dzień 27 marca 2014
roku, przewidują wprowadzenie zapisów przyznających osobiste prawa konkretnym akcjonariuszom
Spółki. Dopiero po odbytym i zakończonym posiedzeniu NWZA, którego wyniki głosowań nad
poszczególnymi uchwałami w tym nad propozycjami zmian w Statucie Spółki zostaną podane do
wiadomości publicznej, możliwe będzie opublikowanie w kolejnym Sprawozdaniu z Działalności
Zarządu Emitenta istniejących uprawnień kontrolnych przysługujących danym akcjonariuszom.

31. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak
ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby
głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy,
zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych oraz
ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych
emitenta.
Statut Global Energy S.A. nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie akcjami na okaziciela Spółki.
Obrót akcjami Global Energy S.A. jako akcjami spółki publicznej, podlega ograniczeniom określonym
w Ustawie o Ofercie Publicznej, w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz w Ustawie o
Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym.

32. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i
zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych.
Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi
Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Standardami

W ramach systemu kontroli i zarządzania ryzykiem proces sporządzania sprawozdań finansowych
realizowany jest przez Zarząd, Radę Nadzorczą, Komitet Audytu oraz pozostałych pracowników w
drodze obowiązujących procedur, regulacji wewnętrznych (zakresy obowiązków poszczególnych
pracowników) i innych uregulowań. Osoby odpowiedzialne odpowiadają za wdrażanie i
monitorowanie skutecznego i wydajnego systemu kontroli wewnętrznej oraz identyfikację i przegląd
ponoszonego ryzyka.
Na kontrolę wewnętrzną mającą za zadanie wyeliminowanie ryzyka przy sporządzaniu sprawozdań
składa się:


Bieżące czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich
komórkach organizacyjnych;



Sprawny system przepływu informacji wewnątrz firmy;



Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz badanie rocznego sprawozdania
finansowego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych;
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Ochrona informacji poufnych,



Ścisła współpraca i kontrola przez pracowników Spółki, zewnętrznej firmy prowadzącej usługi
księgowe oraz przygotowującej okresowe raporty finansowe, mające na celu kontrolę, oraz
identyfikację ryzyka i zagrożeń.

Ostateczna treść sprawozdania finansowego zatwierdzana jest przez Zarząd Spółki, który nadzoruje
poszczególne obszary działalności.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Global Energy S.A. w 2013 roku
Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu
GPW oraz zgodnie z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe a także § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra z
dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przedstawia raport o stosowaniu
przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku.
1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegała Spółka w 2013 roku zawarty jest w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który stanowi załącznik do Uchwały
Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku. Pełen tekst przedmiotowego
zbioru zasad jest ogólnodostępny na oficjalnej stronie Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego (www.corp-gov.gpw.pl).
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane.
Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych
Zasada Nr 5
Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia
2004 roku w sprawie odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE).
Zalecenia zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z
30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE) nie stanowiły wzorca do opracowania systemu wynagrodzeń
członków organów nadzorujących i zarządzających spółką. Ustalenia wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej leży w gestii kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki a wynagrodzenie członków Zarządu do kompetencji Rady Nadzorczej. Wielkość wynagrodzenia odpowiada wielkości Spółki oraz
pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników finansowych.
Zasada nr 9.
GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony
udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.
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Wybór członków Rady Nadzorczej leży w gestii Walnego Zgromadzenia a członków Zarządu w gestii
Rady Nadzorczej, kierując się głównie kryteriami wyboru umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie.
Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
Zasada nr 1.5.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej
wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie
uchwały z należytym rozeznaniem,
Stosowanie tej zasady zależy od otrzymania przez Spółkę od akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
walnym zgromadzeniu informacji o zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej Spółki przed odbyciem walnego zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie tych
informacji o tych kandydatach na stronie internetowej Spółki. Jeżeli Spółka otrzyma uzasadnienia
wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów i ich zgodę na publikację, informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki.
Zasada 1.9a.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio i wideo,
Publikacja pełnego zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo, mogłaby naruszać interesy poszczególnych akcjonariuszy.
Zasada nr 1.11.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.
Zarząd w przypadku złożenia przez Członka RN stosownego oświadczenia, zamieści je na stronie internetowej. Jednakże Zarząd zwraca uwagę, że nie ma żadnych podstaw formalnych do żądania od
Członka RN złożenia takiego oświadczenia. Członka RN obowiązuje przede wszystkim zasada lojalności wobec Spółki i w swych działaniach powinien on kierować się wyłącznie interesem Spółki.
Zasada nr 1.14.
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku takiej reguły.
Spółka stosuje przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
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Zasada nr 2.
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.
Spółka nie stosowała tej zasady. Spółka stoi na stanowisku, że informacje publikowane w języku polskim są wystarczające do komunikacji z akcjonariuszami.
Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych
Zasada nr 6.
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i
podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności
członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z
dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady
nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej
wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu
stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym
Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka
rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Spółka nie stosowała tej zasady. Wybór rady nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy Spółki i nie ma
uzasadnienia dla ograniczenia w swobodzie wyboru osób do tego organu. Członkowie rady nadzorczej
z istoty pełnionej funkcji są niezależni w swych sądach i decyzjach. Spółka stoi na stanowisku, iż wybór
rady nadzorczej przez akcjonariuszy, jako „współwłaścicieli” Spółki, jest wyrazem dbałości o interesy
Spółki.
Zasada nr 8.
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).
Spółka nie stosowała tej zasady. Utworzenie w Spółce komitetu audytu oraz sposób jego funkcjonowania określa ustawa. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10.09.2013 w oparciu o art. 86 Ustawy z dnia 7
maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649 z zm.) powołała
jako organ kolegialny i doradczy Rady Nadzorczej stały Komitet Audytu liczebność Komitetu została
ustalona na trzy osoby. Na Przewodniczącego Komitetu Audytu został wybrany Pan Wojciech
Batusiewicz, na Członków Komitetu Audytu wybrano Pana Davida Thomasa oraz Panią Annę
Gałązka.
Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
Zasada nr 1.
Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.
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W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na
spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i przejrzystości spraw będących
przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących Walnych Zgromadzeń, kierowanych do
Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela stosownych odpowiedzi. Ponadto w zakresie
tej zasady decydują akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, w szczególności zaś Przewodniczący.
Zasada nr 9.
Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością
rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie.
O wartości nominalnej akcji jak i operacjach na akcjach decyduje każdorazowo walne zgromadzenie.
Emitent zapewnia, iż podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę potencjalnych akcjonariuszy czy
też samej Spółki poprzez stwarzanie zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności jej wyceny nie leży
w interesie Spółki ani jej akcjonariuszy.
Zasada nr 10.
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać
się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
Informacje dotyczące walnych zgromadzeń i ich przebiegu emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółki. Emitent stoi na stanowisku, iż
nakłady finansowe jakie należałoby ponieść na transmisję obrad i dwustronną komunikację oraz wykonywanie głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej podczas walnego zgromadzenia są niewspółmierne w stosunku do potencjalnych korzyści wynikających z powyższego działania.

33. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich
uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Zasady powoływania, odwoływania i uprawnienia osób zarządzających określa Statut Spółki.


Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat i jest
wspólna.



Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy
pozostałych członków Zarządu.
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Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów
decyduje głos Prezesa Zarządu.



Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.



Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed
upływem kadencji Zarządu.



Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania i reprezentowania Spółki z
wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub statut dla pozostałych władz Spółki.

W związku z zaproponowanymi przez cześć znaczących akcjonariuszy Spółki zmianami w Statucie
Spółki będącymi przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 27 marca 2014 roku, przewidującymi wprowadzenie zapisów
przyznających osobiste prawa konkretnym akcjonariuszom do powoływania i odwoływania osób
zarządzających i nadzorujących, sposób wyboru składu organów Zarządczych i Nadzorczych może
ulec zmianie. Po odbytym i zakończonym posiedzeniu NWZA, którego wyniki głosowań nad
poszczególnymi uchwałami w tym zakresie zostaną publicznie ogłoszone, Zarząd Emitenta
poinformuje stosownym raportem bieżącym o szczegółowych zasadach wyboru odnoszących się do
powyższego.

34. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta
Zgodnie z § 24 ust. 3 Statutu Spółki
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:
1). emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
2). zmiana statutu, w tym emisja nowych akcji i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
3). zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
4). połączenie Spółki z inną Spółką,
5). rozwiązanie spółki,
6). umorzenie akcji.
Zgodnie z § 24 ust. 4 Statutu Spółki
Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
Zgodnie z § 13 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
W przypadkach wyraźnie wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie Spółki uchwały
wymagają kwalifikowanej większości głosów; dotyczy to w szczególności uchwał:
a) o zmianie Statutu,
b) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
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c) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
d) umorzenia akcji,
e) obniżenia kapitału zakładowego,
f) rozwiązania Spółki.
Zgodnie z § 13 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
W przypadku uchwały zmieniającej postanowienia Statutu, zwiększających świadczenia lub
uszczuplających prawa Akcjonariuszy przyznane osobiście, dla podjęcia uchwały konieczna jest zgoda
wszystkich Akcjonariuszy, których zmiana dotyczy.
W związku z zaproponowanymi przez cześć znaczących akcjonariuszy Spółki zmianami w Statucie
Spółki będącymi przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 27 marca 2014 roku przewidującymi wprowadzenie zapisów
zmieniających część powyższych dotychczasowych postanowień Statutu, Zarząd Emitenta informuje,
że zapisy te mogą ulec zmianie. Po odbytym i zakończonym posiedzeniu NWZA, którego wyniki
głosowań nad poszczególnymi uchwałami w tym zakresie zostaną publicznie ogłoszone, Zarząd
Emitenta poinformuje stosownym raportem bieżącym o zmianach zapisów Statutu odnoszących się
do powyższego.

35. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz
praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Obrady Walnych Zgromadzeń Emitenta odbywają się zgodnie z przepisami: Kodeksu Spółek
Handlowych, Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

36. Organ uprawniony do zwoływania Walnego Zgromadzenia, sposób zwołania i
odwołania
STATUT SPÓŁKI GLOBAL ENERGY S.A.
Zgodnie z §20 Statutu:
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek
Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia
wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym
terminie,
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę
ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.
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Zgodnie z §21 Statutu Emitenta:
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością
3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zwykłą
większością głosów zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad.
Zgodnie z §23 Statutu Emitenta:
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem obecności na Walnym
Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 30 procent wszystkich akcji Spółki.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
Zgodnie z § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia
1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz
w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku,
Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na oficjalny adres
poczty elektronicznej Spółki o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi
wykonanie czynności, o których mowa w art. 402¹ - 402² Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały
kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia
Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte
w taki sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w
terminie miesiąca w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na
oficjalny adres poczty elektronicznej Spółki.
6. W wypadku złożenia przez Akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w
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terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw
wnoszonych pod jego obrady.
7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na na oficjalny
adres poczty elektronicznej Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem
Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad.
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych
podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest
tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie.
9. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego
odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
W związku z zaproponowanymi przez cześć znaczących akcjonariuszy Spółki zmianami w Statucie
Spółki będącymi przedmiotem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy wyznaczonego na dzień 27 marca 2014 roku przewidującymi wprowadzenie zmiany
część powyższych dotychczasowych postanowień Statutu, Zarząd Emitenta informuje, że zapisy te
mogą ulec zmianie. Po odbytym i zakończonym posiedzeniu NWZA, którego wyniki głosowań nad
poszczególnymi uchwałami w tym zakresie zostaną publicznie ogłoszone, Zarząd Emitenta
poinformuje stosownym raportem bieżącym o zmianach zapisów Statutu odnoszących się do
powyższego.

37. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów,
towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a
także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.
Spółka Global Energy S.A. w roku obrotowym 2013 nie prowadziła działalności produkcyjnej ani
usługowej. Zysk netto Spółki został wygenerowany z działalności finansowej.

38. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i
zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w
towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i
dostawców
Nie dotyczy.
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39. Informacja o ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju Spółki.
Informację zakresie opisanym poniżej odzwierciedla zaprezentowany Bilans Spółki ze stanem na
dzień 31.12.2013, jednak Zarząd uznał tą informację za szczególnie znaczącą z punktu widzenia
osiągnięć Spółki w zakresie skokowego wzrostu jej wartości i dlatego zdecydował o jej podkreśleniu.
Przedmiotowa informacja dotyczy wzrostu kapitałów własnych Spółki ponad 2,5-krotnie w stosunku
do wartości kapitałów własnych Emitenta na dzień 31.12.2012 roku przy jednoczesnym zmniejszeniu
zobowiązań Spółki do poziomu praktycznie znikomego, gdyż w stosunku do aktywów netto wynosi on
mniej niż 0,01 % ich wartości. Taki sposób wzrostu wartości i rozwoju Spółki gwarantuje, że utrata
płynności finansowej a tym bardziej zdolność do upadku jest praktycznie znikoma, dlatego Zarząd
deklaruje, iż dalszy rozwój Spółki będzie realizowany wyłącznie w oparciu o dotychczasową zasadę tj.
przyrostu aktywów przy równoległym proporcjonalnym wzroście kapitałów Spółki bez wzrostu
wartości zobowiązań. Zarząd jest przekonany o słuszności takiej metody budowania wartości Spółki i
pragnie wyrazić zadowolenie z faktu dokonania tak dynamicznego wzrostu wartości Spółki zaledwie
w niecały rok od momentu rozpoczęcia zarządzania przedsiębiorstwem, a także przewiduje dalszy
równie znaczący wzrost wartości Spółki w roku 2014 oraz w latach kolejnych mając pełne
przekonanie, że strategia ta będzie miała korzystny wpływ na zyski dla akcjonariuszy Spółki.

40. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym
znanym emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami),
umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.
1) Dnia 16 grudnia 2013 roku Spółka Global Energy S.A. zawarła umowę inwestycyjną z
firmą deweloperską „KIS INVEST” z Bułgarii na realizację projektu budowy
apartamentowca o powierzchni 5000m2. Inwestycja realizowana będzie w
prestiżowej lokalizacji w dzielnicy LOZENEC w Sofii (Bułgaria). Celem zawarcia umowy
inwestycyjnej jest rozpoczęcia wdrażania pierwszego etapu nowej strategii Spółki
polegającej na dywersyfikacji prowadzonych inwestycji oraz maksymalizacji zysków i
minimalizacji ryzyka akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki. Zarząd Emitenta szacuje,
że inwestycja może przynieść nawet 2 000 000,00 zł zysku na koniec 2014 roku.
Planowane zakończenie inwestycji przypada na koniec 2014 roku, kiedy to strony
planują oddać budynek do użytku oraz sprzedać wszystkie wybudowane lokale.
Jednocześnie Zarząd pragnie poinformować, że nie wyklucza dalszego przeznaczania
środków finansowych na kolejne inwestycje w obszarze wytwarzania obiektów
mieszkalnych na terenie Bułgarii z uwagi na uzyskanie pozytywnych danych z rynku
nieruchomości i szeregu potwierdzeń realizacji kolejnych projektów gwarantujących
dwucyfrowe stopy zwrotu z kapitału.
2) W dniu 2 września 2013 roku Zarząd Global Energy S.A. zawarł umowę w zakresie
pozyskania środków finansowych w wysokości 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na
rozwój i finansowanie pracujących instalacji wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych (OZE). Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na sfinansowanie
pracującej instalacji na terenie Polski. Decyzję o nie przystąpieniu do realizacji tej
inwestycji Zarząd podtrzymał do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, z uwagi na
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utrzymujący się w dalszym ciągu niezadawalający stan przepisów dotyczących
odnawialnych źródeł energii uniemożliwiający uzyskanie pewności, że po realizacji
inwestycji w tym obszarze przychody oraz koszty odnoszące się do instalacji tego
typu będą przewidywalne przez okres co najmniej 5 lat od dnia jej uruchomienia.
3) W dniu 15 lipca 2013 roku Zarząd Global Energy S.A. zawarł umowę inwestycyjną
której stroną była spółka Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz Inwestor.
Poniżej znajdują się najistotniejsze postanowienia Umowy podane w treści
komunikatu (raport bieżący) nr 39/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku:
1. uregulowanie praw i obowiązków Global Energy S.A. jako inwestora związanych
z przyszłym uczestnictwem jako wspólnika w Spółce;
2. uregulowanie praw i obowiązków Stron związanych z planowanym objęciem
przez Inwestora lub wskazany przez niego podmiot dalej zwany „Partnerem”
akcji nowej emisji Spółki, zapewniających Inwestorowi lub Partnerowi większość
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
3. podjęcie działań o których mowa w ust.1 i 2 po identyfikacji inwestycji mogących
być przedmiotem akwizycji ze strony INVENTI, a w konsekwencji realizacja
transakcji polegających na przeznaczaniu kapitału uzyskanego z nowej emisji na
poczet pozytywnie zweryfikowanych przedsięwzięć / projektów przez stosowne
podmioty i organy w tym Radę Nadzorczą Spółki;
4. w celu realizacji transakcji, o których mowa w ust.2 i 3 powyżej, INVENTI pod
warunkiem pozytywnego przeprowadzenia weryfikacji celów inwestycyjnych
zobowiązało się zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z
porządkiem obrad obejmującym:
a) podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego z
wyłączeniem prawa poboru i złożenie oferty jej przyjęcia przez Inwestora lub
Partnera na zasadach subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 ksh, w
terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały przez WZA
b) podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w organach Nadzorczych
oraz Zarządczych Spółki zgodnie z zasadą, że 2 członków Rady Nadzorczej oraz 1
członek Zarządu zostaną wskazani przez Inwestora lub Partnera
c) podjęcie uchwał w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki w zakresie:
- powoływania członków Zarządu przez Radę Nadzorczą a nie przez Walne
Zgromadzenie
- zmiany wysokości kapitału docelowego na wartość stanowiącą ¾ wartości
kapitału zakładowego Spółki uwzględniającego rejestrację jego podwyższenia o
emisję akcji serii M oraz zgodnym z ewentualnym dodatkowym wskazaniem ze
strony Inwestora lub Partnera przekazanym Spółce stosownie wcześniej przed
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zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w porządku
obrad czynności opisane w pkt.a-c powyżej
5. Spółka oraz Zarząd gwarantują, iż dla realizacji celu Umowy oraz ochrony
słusznych interesów Inwestora do czasu podwyższenia kapitału skutkującego
uzyskaniem przez Inwestora lub Partnera statusu akcjonariusza posiadającego co
najmniej 1/3 wszystkich głosów Spółki na WZA, w związku z zawarciem Umowy, w
terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia do Rady Nadzorczej Spółki na
stanowisko Członka Rady powołana zostanie osoba wskazana przez Inwestora.
6. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa w ust.5,
pod warunkiem pozytywnego przeprowadzenia weryfikacji celów inwestycyjnych
przewidywać będzie, że:
a) podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o kwotę nie większą niż kwota
stanowiąca równowartość 58,53 proc. (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt trzy
setnych procenta) kwoty kapitału zakładowego Spółki w dniu wpisania tego
podwyższenia do rejestru;
b) emisja nowych akcji na okaziciela nastąpi w ilości nie większej niż stanowiąca
58,53 proc. (pięćdziesiąt osiem i pięćdziesiąt trzy setnych procenta) ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu wpisania tego podwyższenia do
rejestru;
c) INVENTI zobowiązała się, że Uchwała podwyższająca kapitał zakładowy zostanie
złożona do KRS w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez Inwestora lub
Partnera oświadczenia o objęciu akcji;
7. INVENTI zobowiązała się po pozytywnym przeprowadzeniu weryfikacji celów
inwestycyjnych dokonać wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji
podwyższenia kapitału zakładowego, w tym również do złożenia przez Spółkę
Inwestorowi lub Partnerowi ofert objęcia akcji, w tym w szczególności, ale nie
wyłącznie złożenia wszelkich oświadczeń, sporządzenia wszelkich dokumentów
oraz głosowania za przyjęciem wszelkich wymaganych do tego uchwał, a także do
niepodejmowania jakichkolwiek czynności, które mogą utrudnić lub uniemożliwić
dokonanie przez Spółkę podwyższenia kapitału zakładowego, lub złożenie przez
Spółkę Inwestorowi lub Partnerowi ofert objęcia akcji
8. W wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w ust. 6, każdy z członków zarządu
Spółki zobowiązuje się w szczególności, ale nie wyłącznie, do udziału w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, a z uwagi na fakt, że członkowie Zarządu są jednocześnie
Akcjonariuszami Spółki do głosowania na tymże zgromadzeniu ze wszystkich
posiadanych przez siebie Akcji za przyjęciem uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, uchwały w sprawie zmian w Statucie spółki oraz
uchwał w sprawie zmian w organach spółki zgodnie z zasadami, których mowa
ust.5 pkt.a-c powyżej.
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9. Spółka zagwarantowała ponadto, iż dla realizacji celu Umowy oraz ochrony
słusznych interesów Inwestora do czasu podwyższenia kapitału skutkującego
objęciem przez Inwestora lub Partnera akcji uprawniających do co najmniej 1/3
wszystkich głosów Spółki na WZA, w związku z zawarciem Umowy, w terminie 14
(czternastu) dni od dnia jej zawarcia do składu Rady Nadzorczej Spółki powołana
zostanie osoba wskazana przez Inwestora.
10. Zarząd Spółki zobowiązał się, iż w okresie od dnia przyjęcia uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do chwili wpisania do rejestru
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały,
spełnione będą łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:
a) dotychczasowy zarząd i osoba wskazana przez Inwestora będą nieprzerwanie
członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
b) do składu Zarządu Spółki nie zostanie powołana jakakolwiek inna osoba, niż
osoby o których mowa w pkt 1;
c) nie zostanie złożone jakiekolwiek oświadczenie zaciągające zobowiązanie
przekraczające kwotę 200.000,00 zł w imieniu Spółki przy złożeniu którego nie
będzie współdziałał - poprzez złożenie własnoręcznego podpisu – nowy członek
zarządu czyli osoba ze strony inwestora;
d) obowiązywać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
e) nie będą powzięte lub niewpisane do rejestru jakiekolwiek uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego lub zmiany statutu Spółki, inne niż uchwała o
emisji akcji serii M, oraz uchwała o której mowa w umowie
11. Spółka zobowiązała się, iż dla realizacji celów Umowy, oraz ochrony słusznych
interesów Inwestora, w terminie 7 (siedem) dni od dnia pozytywnego
zweryfikowania celów inwestycyjnych zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z
porządkiem obrad uwzględniającym uchwały wymienionej w ust.4
12. Inwestor jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, w razie wystąpienia, nawet
przemijająco, stanu, w którym niespełniony będzie dowolny z warunków, o
których mowa w Umowie. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której niespełnienie
warunku wynika z okoliczności za które wyłączną odpowiedzialność ponosi
Inwestor.
13. W razie naruszenia zobowiązań i gwarancji ze strony Spółki, o których mowa w
niniejszej umowie, Inwestor będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych.
Dodatkowo Strony Umowy potwierdziły że:
A/ zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowiązania, których stroną jest którakolwiek ze Stron, jak również nie stanowi
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naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub
wyroku wiążącego którąkolwiek ze Stron;
B/ zawarcie Umowy nie wymaga uzyskania jakichkolwiek zgód lub zezwoleń osób
trzecich lub organów administracji publicznej;
C/ zostały spełnione wszelkie wymagania, określone statutem Spółki, oraz
przepisami kodeksu spółek handlowych, niezbędne dla realizacji celów Umowy.
D/ Spółka oraz Emitent oświadczyły również, iż nie istnieją jakiekolwiek zdarzenia
prawne lub faktyczne, które uzasadniałyby żądanie uznania Umowy za
bezskuteczną Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, że głównym celem zwarcia
niniejszej umowy jest zagospodarowanie posiadanej koncesji na obrót energią
elektryczną przez INVENTI oraz rozwinięcie działalności INVENTI w tym obszarze, a
także kontynuacja współpracy dotyczącej przygotowywania nowych lub
przejmowania istniejących projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE),
w szczególności farm wiatrowych i solarnych, biogazowni oraz elektrowni
wodnych, i jednocześnie przejmowanie pracujących turbin wiatrowych i instalacji
biogazowych na terenie Polski. Ponadto celem Inwestora było pozyskanie
partnera do realizacji projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych na terenie kraju, w którym INVENTI zdobyło kompetencje oraz
niezbędne doświadczenie przez szereg lat swojej działalności w sektorze OZE.
W tym miejscu należy podkreślić i podsumować, że w związku z powyższymi
ustaleniami poczynionymi między stronami oraz poniższymi faktami zakres
współpracy został ograniczony przez Emitenta do wykorzystania posiadanej przez
spółkę INVENTI koncesji na obrót energii elektrycznej pochodzącą m.in. z
odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwaniem - w celu dalszego rozwoju środków na finansowanie działalności w szeroko rozumianym sektorze
energetycznym. Zastosowania posiadanej przez INVENTI koncesji z pewnością
przyczyni się do generowania zysków dla obu stron umowy inwestycyjne pod
warunkiem wypracowania mechanizmów oraz zaplecza gwarantujących, że kapitał
przeznaczony przez Emitenta na realizację tego przedsięwzięcia będzie w pełni
bezpieczny.
Emitent odstąpił od realizacji postanowień dotyczących objęcia nowej emisji akcji
w szczególności z powodu wejścia w życie nowej emisji z prawem poboru serii M
skutkującej pojawieniem się w obrocie giełdowym dwukrotnej niż dotychczasowa
ilości akcji co przyczyniło się do znacznego spadku ceny akcji. Strony umowy zgodnie uznały, że kolejna emisja akcji w liczbie kilkadziesiąt milionów sztuk mogła by
spowodować całkowite załamanie kursu akcji na giełdzie dlatego postanowiono,
że w inny sposób będzie budowana wartość spółki INVENTI aniżeli poprzez kolejne
jej dokapitalizowanie skutkujące emisją dużej ilości akcji.
Emitent ponadto informuje, że nadal pragnie zagwarantować spółce INVENTI
wsparcie w obszarze dokapitalizowania oraz pozyskania technologii na warunkach
umożliwiających realizację projektów OZE w tym farm wiatrowych na terenie
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Polski przy dzisiejszych uwarunkowaniach rynkowych oraz przeznaczenia środków
finansowych niezbędnych do prowadzenia obrotu i handlu energią.
Podpisanie Umowy Inwestycyjnej przez Emitenta nie spowodowało powstania
wymagalnych zobowiązań długoterminowych lub krótkoterminowych, ani innych
pozabilansowych zobowiązań po stronie Emitenta. W wyniku zawartej Umowy
kapitały własne Emitenta pozostały na chwilę obecną na tym samym poziomie.
4) W dniu 2 lipca 2013 roku Zarząd Global Energy S.A. zawarł porozumienie ze Spółką
Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie współpracy w zakresie przygotowania
nowych lub przejmowania i rozwijania istniejących projektów OZE (odnawialne źródła
energii), a także kapitałowego wsparcia Inventi S.A. Zakres współpracy dotyczy
przygotowywania nowych oraz przejmowania i rozwijania istniejących projektów
OZE, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie farm wiatrowych i elektrowni
wodnych, a także instalacji fotowoltaicznych na terenie Polski i Bułgarii.
Tak jak wskazano powyżej w odniesieniu do Umowy Inwestycyjne zawartej ze spółką
INVENTI, Emitent ograniczył zakres współpracy ze spółką INVENTI do wykorzystania
posiadanej przez Spółkę koncesji na obrót energii elektrycznej pochodzącą m.in. z
odnawialnych źródeł energii oraz pozyskiwania - w celu dalszego rozwoju - środków
na finansowanie działalności w szeroko rozumianym sektorze energetycznym.
Ponadto Emitent podtrzymał chęć zagwarantowania spółce INVENTI wsparcia w
obszarze dokapitalizowania oraz pozyskania technologii na warunkach
umożliwiających realizację projektów OZE w tym farm wiatrowych na terenie Polski
oraz przeznaczenia środków finansowych niezbędnych do prowadzenia obrotu i
handlu energią celem dostarczenia Emitentowi zysków z tej działalności
5) W dniu 25 czerwca 2013 roku Zarząd Global Energy S.A. otrzymał podpisany
egzemplarz porozumienia o współpracy z CIB („Chinese Investments Bulgaria”)
Holding AD z siedzibą w Sofii, firmie specjalizującej się w realizacji projektów farm
wiatrowych i instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Bułgarii i Rumunii. Zakres
współpracy miał 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.
W wykonaniu postanowień powyższego porozumienia CIB przyczyniło się do dojścia
do skutku w dniu 1 lipca 2013 roku umowy, której drugą stroną jest fundusz
inwestycyjny „Bressington Limited” z siedzibą w Hong Kongu, na podstawie której
Emitent zawarł transakcję zbycia 2.550 (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji
reprezentujących 50 proc. (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki New
Vision Management AD z siedzibą w Sofii (Bułgaria) uprawniających do 50 proc.
(pięćdziesięciu procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki za
cenę 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów). Zarząd Global Energy S.A.
wskazuje, że głównym celem zbycia akcji Spółki było pozyskanie partnera do dalszego
rozwoju projektu parku wiatrowego „Markova Mogila” zlokalizowanego w
miejscowości Cherven Briag w tym budowy instalacji turbin wiatrowych o ostatecznej
mocy sięgającej 60 MW. W wyniku realizacji sprzedaży połowy akcji Spółki Emitent
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odnotował zysk na transakcji wynoszący 2.575.000,00 zł (dwa miliony pięćset
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
6) W dniu 22 kwietnia 2013 roku Emitent, zawarł ramową umowę z profesjonalnym
podmiotem specjalizującym się w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, dotyczącą
współpracy przy pozyskaniu kapitału dla Emitenta. W ramach zawartej umowy na
przestrzeni 2013 roku prowadzono działania zmierzające do pozyskania kapitału,
zarówno udziałowego jak i dłużnego, w łącznej wysokości 100 000 000 USD z
przeznaczeniem na rozwój obecnych i finansowanie kolejnych inwestycji Spółki oraz
projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych realizowanych
przez Global Energy S.A. W wykonaniu postanowień powyższej umowy
doprowadzono do podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w wyniku emisji
akcji serii C o łącznej wartości przekraczającej 32.000.000,00 złotych. Pozyskanie tych
środków umożliwi Spółce dalszy dynamiczny rozwój w 2014 roku oraz kolejnych lat.
Zawarta umowa przewiduje dalszą możliwość dostarczania Emitentowi kapitału od
wskazanych przez drugą stronę umowy podmiotów prywatnych i publicznych lub
instytucji finansowych krajowych i zagranicznych. Strony planują podjąć kolejne
działania w roku 2014 skutkujące pozyskaniem przez Emitenta kwoty co najmniej
takiej jaką pozyskano w 2013 roku. Emitent na bieżąco będzie informował o
podejmowanych krokach zmierzających do ostatecznego zdobycia w 2014 roku
finansowania w przedziale 10-20 milionów dolarów. Pozyskany kapitał zostanie
wykorzystany do realizacji nowej strategii inwestycyjnej przewidującej nabywanie
instrumentów finansowych notowanych na giełdach oraz rynkach w różnych krajach
posiadających zróżnicowaną charakterystykę celem minimalizacji ryzyka
wynikającego w lokalnych uwarunkowań położenia geograficznego Emitenta.
7) Dnia 5 lutego 2013 roku została zawarta umowa nabycia akcji w wyniku, której
akcjonariuszem Emitenta stał się rosyjski AKB „LANTA-BANK” (ZAO) z siedzibą w
Moskwie. W wyniku transakcji podmiot ten uzyskał w dniu 13 lutego 2013 roku
status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy wobec spółki
posiadającej 29,19% udziału w kapitale zakładowym Global Energy S.A.
W dniu 26 kwietnia 2013 roku AKB „Lanta-Bank” (ZAO) zawarł umowę zbycia akcji w
kapitale zakładowym spółki będącej akcjonariuszem Emitenta. Przed transakcją AKB
„Lanta-Bank” (ZAO) posiadał pośrednio przez podmiot (bezpośredniego akcjonariusza
Global Energy S.A.) wobec, którego był dominującym akcjonariuszem w rozumieniu
art. 4 pkt 14 Ustawy, 3 327 346 akcji Emitenta uprawniających do 29,19% w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A.
Powody wyjścia z akcjonariatu Emitenta zostały szczegółowo opisane w
Sprawozdaniu Finansowym za pierwsze półrocze 2013 roku. Nie były one jednak w
żaden sposób związane z Emitentem lub których przyczyną byłaby jakakolwiek
sytuacja lub działalność po stronie Emitenta. Pojawiły się czynniki zewnętrzne, które
zgodnie z wytycznymi banku centralnego Rosji nakładały na Lanta-Bank obowiązek
ograniczenia z inwestycji kapitałowych na terenie Europy.
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8) W dniu 23 stycznia 2013 roku Zarząd Global Energy S.A. (poprzednio Libra Capital
S.A.) podpisał list intencyjny z funduszem Devolution EOOD z siedzibą w Sofii
specjalizującym się w inwestycjach w sektorze Odnawialnych Źródeł Energi w
szczególności w realizacji projektów budowy farm wiatrowych i instalacji paneli
fotowoltaicznych oraz w inwestycjach w istniejące instalacje siłowni i paneli w
Bułgarii, Chorwacji i Polsce. W treści listu strony oświadczyły, że podejmą wspólne
działania mające na celu m.in. identyfikację, analizę i ocenę opłacalności
deweloperskich projektów farm wiatrowych i instalacji paneli fotowoltaicznych oraz
istniejących projektów farm wiatrowych i instalacji produkujących z odnawialnych
źródeł. W przypadku pozytywnej oceny badanych przedsięwzięć biznesowych Strony
dopuszczają możliwość przedłożenia przez Spółkę ofert nabycia lub innego
uczestnictwa w dalszym rozwoju pozytywnie zweryfikowanych przedsięwzięć i
projektów OZE. Do zadań Devolution EOOD należeć będzie również przedstawienie
analiz rynków krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej pod kątem
atrakcyjnych przedsięwzięć z obszaru OZE, zgromadzenie i zaprezentowanie Spółce
informacji i materiałów źródłowych niezbędnych dla sporządzenia stosownych analiz
ww. przedsięwzięć, jak również opracowanie formuły ekonomicznej i prawnej dla
ewentualnego zaangażowania Spółki w przeanalizowane przedsięwzięcia. Devolution
EOOD w ramach proponowanych projektów dostarczy również możliwość uzyskania
dłużnego finansowania dla przyszłych inwestycji lub finansowania w innych formach
pozwalającego na realizację rozwoju projektów budowy instalacji lub zakup już
istniejących instalacji.
W wykonaniu postanowień powyższego listu, Emitent zawarł następujące umowy
skutkujące dojściem do skutku transakcji nabycia aktywów z obszaru odnawialnych
źródeł energii:
 Dnia 5 lutego 2013 roku Emitent zawarł z firmą Spilaro Limited Umowę nabycia
500 (pięćset) udziałów reprezentujących 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii posiadającej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki Ekonovenergy OOD. Holdingu który realizuje projekty w sektorze
energii odnawialnej na terenie Bułgarii o łącznej mocy 270 MW. Cena transakcyjna
wyniosła 17 180 000,00 zł. Transakcja była zrealizowana ze środków własnych
Spółki. W ramach posiadanych 10 udziałów w holdingu Ekonovenergy Emitent nabył prawa do chodzących instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy
9,66MW prezentujących się następująco:
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 Dnia 25 marca 2013 roku Global Energy S.A. zawarł z firmą Markova Mogila Wind
Farm Limited Umowę nabycia 5 100 akcji (reprezentującymi 100% kapitału zakładowego) Spółki New Vision Managment AD, spółki utworzonej zgodnie z prawem
Republiki Bułgarii, z siedzibą w Sofii, w Bułgarii, która realizuje projekty w sektorze
energii odnawialnej na terenie Bułgarii, w szczególności projekt farmy wiatrowej
„Markova Mogila” w miejscowości Cherven Briag o mocy do 60MW. Cena transakcyjna wyniosła 14 850 000,00 zł. Transakcja została zrealizowana ze środków
własnych Emitenta.
W tym miejscu należy podkreślić, że w związku ze zmianą strategii inwestycyjnej Emitenta uwzględniającej możliwość zmniejszenia w 2014 roku aktywów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii do 20% wartości całego portfela, Emitent zawarł pisemne
porozumienia (tzw. LOI, MOU), skutkujące doprowadzeniem do rozmów i negocjacji,
które są na zaawanasowanym etapie w odniesieniu do możliwości przeprowadzenia
transakcji sprzedaży wyżej wymienionych aktywów podmiotom trzecim, co pozwoli
na wygenerowanie z tych transakcji korzystnego wyniku finansowego Spółki w kolejnych kwartałach roku 2014.
Na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta podjął jednak
decyzję o nieujawnianiu szczegółów zawartych porozumień oraz prowadzonych
negocjacji i poczynionych uzgodnień kierując się interesem finansowym Spółki i jej
akcjonariuszy poprzez uniknięcie ewentualnych spekulacji o możliwości pojawienia
się w Spółce potencjalnych zysków z tych transakcji, mogących znacząco wpłynąć na
wzrost wartości akcji Emitenta. Zyski te nie są jeszcze pewne, zatem dyskontowanie
ich przez uczestników rynku kapitałowego na obecnym etapie mogłoby okazać się
przedwczesne, gdyby jednak nie doszło do realizacji planowanych transakcji. Zarząd
zapewnia, że w momencie kiedy dana transakcja zostanie zawarta i jej skutki będą
pewne oraz wiążące dla przyszłych wyników Emitenta, a tym samym nieodwracalne
wówczas Zarząd przekaże do wiadomości akcjonariuszy oraz pozostałych uczestników
rynku w formie raportów bieżących informacje o szczegółowych postanowieniach
zawartych umów.

41. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz
nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą
jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania
Na dzień 31.12.2013 roku Global Energy S.A. nie tworzy własnej grupy kapitałowej.
Według wiedzy Emitenta, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień
31.12.2013 roku posiadali akcjonariusze:


Family Fund Sp.z o.o. S.K.A. (1 685 790 akcji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku z
uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki stanowiły 5,03% udziału w
kapitale zakładowym i głosach na WZA Spółki),
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R.K.K. Energy Limited (11 062 944 akcji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku z
uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki stanowią 32,99% udziału w kapitale
zakładowym Spółki),



Star Ventures GmbH (11 062 944 akcji, które na dzień 31 grudnia 2013 roku z
uwzględnieniem zmian w kapitale zakładowym Spółki stanowią 32,99% udziału w kapitale
zakładowym Spółki).

Na przestrzeni 2013 roku poza akcjonariuszami wymienionymi powyżej następujące instytucje, fundusze i podmioty krajowe oraz zagraniczne były istotnymi akcjonariuszami Emitenta:
a) AKB „LANTA-BANK” (ZAO), który posiadał akcje stanowiące co najmniej 29,19% udziału w kapitale zakładowym Global Energy S.A. odpowiadające 29,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
b) Polish American Investment Fund LLC, który posiadał akcje stanowiące co najmniej 15,01%
udziału w kapitale zakładowym Global Energy S.A. odpowiadające 15,01% udziału w ogólnej
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
c) Hong Kong Investment Company, który posiadał akcje stanowiące co najmniej 8,77 udziału w
kapitale zakładowym Global Energy S.A. odpowiadające 8,77% udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta
d) PKO BP Bankowy PTE S.A., który posiadał akcje stanowiące co najmniej 4,18% udziału w kapitale
zakładowym Global Energy S.A. odpowiadające 4,18% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta

Na przestrzeni 2013 roku inwestycje krajowe i zagraniczne przedstawiały się następująco:


Emitent nabył akcje Spółki United S.A. z siedzibą w Warszawie uprawniające łącznie do nie
mniej niż 24,27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy United S.A., stanowiących
jednocześnie 24,27% w kapitale zakładowym United S.A. Spółka realizuje inwestycje w sektorze finansowym m.in. w podmioty, których działalność prowadzona jest na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz w inne podmioty o statusie spółki publicznej. Zakup
został w całości sfinansowany ze środków własnych Emitenta;



Emitent nabył akcje Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uprawniające łącznie do nie
mniej niż 7,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Inventi S.A., stanowiących
jednocześnie 7,24% w kapitale zakładowym Inventi S.A. Spółka realizuje inwestycje w projekty z sektora energii odnawialnej na terenie Polski. Zakup został w całości sfinansowany ze
środków własnych Emitenta;



Emitent nabył 500 (pięćset) udziałów reprezentujących 100 proc (sto procent) kapitału zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z
siedzibą w Bułgarii, w Sofii posiadającej 10% udziałów w kapitale zakładowym spółki Eko
Novenergy OOD, spółki która realizuje projekty w sektorze odnawialnych źródeł energii na
terenie Bułgarii. Cena transakcyjna wyniosła 17 180 000,00 zł. Transakcja była zrealizowana
ze środków własnych Spółki.
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Emitent nabył 5 100 akcji (reprezentującymi 100% kapitału zakładowego) Spółki New Vision
Managment AD, spółki utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii
w Sofii, która realizuje projekty w sektorze odnawialnych źródeł energii na terenie Bułgarii.
Cena transakcyjna wyniosła 14 850 000,00 zł. Transakcja była zrealizowana ze środków własnych Spółki. Transakcja została zrealizowana ze środków własnych Emitenta.
W odniesieniu do powyższej inwestycji Emitent zawarł z funduszem inwestycyjnym Bressington Limited z siedzibą w Hong Kongu umowę na podstawie której Emitent zrealizował transakcję zbycia 2 550 akcji reprezentujących 50% kapitału zakładowego Spółki New Vision Managment AD z siedzibą w Sofii uprawniających do 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. Głównym celem zbycia akcji Spółki było pozyskanie partnera do realizacji przez Spółkę projektu farmy wiatrowej „Markova Mogila” w miejscowości Cherven
Briag, którego celem jest wytworzenie instalacji turbin wiatrowych o mocy do 60MW produkujących energię ze źródeł odnawialnych(wiatru), w szczególności dalszego rozwoju parku
wiatrowego „Markova Mogila” i eksploatacji turbin wiatrowych.

Jak opisano w pkt.40 niniejszego Sprawozdania powyższe aktywa z obszaru odnawialnych źródeł
energii stanowią przedmiot zaawansowanych negocjacji w zakresie ich nabycia przez podmioty
trzecie. Niezwłocznie po uzyskaniu przez Zarząd Emitenta całkowitej pewności o nieodwracalności transakcji zbycia udziałów lub akcji jednej z powyższych Spółek, zostaną przekazane do publicznej wiadomości szczegółowe informacje w tym zakresie, definiujące dokładne parametry
transakcyjne tj. cenę, terminy realizacji poszczególnych postanowień umownych oraz skutki tych
postanowień w przyszłości na bilans Emitenta.


Dnia 16 grudnia 2013 roku została zawarta Umowa inwestycyjna z podmiotem KIS INVEST
EOOD z siedzibą w Sofii, oraz osobą prywatną, której skutkiem było nabycie w tym samym
dniu od powyższych stron umowy łącznie 25 udziałów reprezentujących 50% w kapitale spółki KIS Invest 1 OOD z siedzibą w Sofii. Przedmiotem umowy inwestycyjnej m.in. jest udzielenie dofinansowania w formie pożyczek celowych do łącznej kwoty 240 000,00 EUR (słownie:
dwieście czterdzieści tysięcy euro) niezbędnych do realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu budynku wielorodzinnego w Sofii (Bułgaria) o powierzchni około
5 000 m2. Środki z tytułu udzielonej pożyczki będą uwalniane w miarę postępów w realizacji
projektu. W treści umowy Inwestor zobowiązał się do realizacji 80% przychodów z całej inwestycji do końca 2014 roku. Jednocześnie w odniesieniu do inwestycji w sektor nieruchomościowy na terenie Bułgarii Zarząd Emitenta informuje, że nie wyklucza dalszego zaangażowania w kolejne projekty deweloperskie na terenie tego kraju. Zainteresowanie tym segmentem
rynku na terenie Bułgarii ma swoje potwierdzenie w dobrych danych świadczących o możliwościach dynamicznego rozwój tego sektora oraz możliwości uzyskania dwucyfrowej stopy
zwrotu na zainwestowanym kapitale przy bezpiecznym poziomie ryzyka szczególnie z punktu
widzenia gwarancji wycofania kapitału podstawowego zaangażowanego w tego rodzaju
przedsięwzięcia.
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42. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od
niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe,
wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji
Nie dotyczy.

43. Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań
finansowych.
1. Dnia 26 czerwca 2013 roku została zawarta z firmą WBS Audyt
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Umowa na przegląd/badanie
sprawozdań finansowych Global Energy S.A.”.
W szczególności przedmiotem umowy jest:


dokonanie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
spółki Global Energy S.A. sporządzanego na dzień 30.06.2013 roku
oraz wydanie raportu o sprawozdaniu finansowym objętym
przeglądem.



Zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Global
Energy S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku oraz wyrażenia
opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 65
Ustawy o rachunkowości.

Za wykonanie przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
ustalono wynagrodzenie w wysokości 6 000,00 zł netto. Za wykonanie
badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ustalono
wynagrodzenie w wysokości 8 000,00 zł netto.

44. Znaczące zdarzenia gospodarcze powstałe pod dniu bilansowym
Do dnia 28 lutego 2014 roku Emitent nabył łącznie 1 578 888 (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt
osiem osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki Agroton Public Ltd. uprawniających do 7,29%
głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ww. Spółki. Wartość wszystkich transakcji nabycia
akcji Spółki Agroton Public Ltd. przekroczyły łącznie 10% kapitałów własnych Emitenta w odniesieniu
do wartości podanych w treści sprawozdania finansowego opublikowanego za III kwartał 2013 roku.
Emitent nabywał akcje Spółki Agroton Public Ltd. celem uzyskania statusu znaczącego akcjonariusza
posiadającego nie mniej niż 1/20 udziału w kapitale i głosach które upoważniało do skierowania
żądania do Spółki zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Celem zwołania
NWZ Akcjonariuszy w tym trybie, była możliwość zweryfikowania osiągniętych przez Spółkę w 2013
roku wyników finansowych, omówienie dalszych planów inwestycyjnych, strategii, możliwości
poprawienia wyników finansowych w 2014 roku oraz uzyskania odpowiedzi na pytania związane z
wartością Spółki, w tym aktywami rzeczowymi, należnościami, zobowiązaniami, kapitałami własnymi,
środkami obrotowymi oraz sytuacją prawną i organizacyjną Spółki poprzez powołanie reprezentanta
Emitenta do władz Spółki. Zarząd Emitenta zakładał, iż uzyskując ww. status z jednoczesnym
złożeniem żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na początku marca zostanie
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ono wyznaczone w terminie 30 dni przed publikacją sprawozdania finansowego za rok 2013. Emitent
miałby możliwość zapoznania się z faktyczną sytuacja finansową Spółki Agroton Limited Ltd. i dalsze
decyzje inwestycyjne byłyby podejmowane na podstawie wiarygodnych i sprawdzonych danych.
Niestety złożony przez Zarząd Emitenta nie spotkał się z akceptacją głównego Akcjonariusza Spółki
pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego. W związku z powyższym Zarząd Emitenta
uznał, iż dalsze inwestycje związane ze Spółką Agroton Limited Ltd. wiążą się ze zbyt wysokim
ryzykiem oraz niepewnością i tym samym podjął decyzję o sprzedaży wszystkich posiadanych akcji
Spółki. Decyzja powyższa była podyktowana dbałością o interesy akcjonariuszy czego konsekwencją
było osiągnięcie niższych zysków z inwestycji, jednak przy minimalnym poziomie ryzyka
inwestycyjnego. Emitent na powyższej transakcji wypracował procentowy zwrot z inwestycji w
przedziale 20-30% zysku z zainwestowanego kapitału w okresie zaledwie kilku tygodni, a nie jak
planował całego 2014 roku. To ostatecznie skłoniło Zarząd Emitenta do sprzedaży akcji i realizacji
zysku wyrażonego siedmiocyfrową kwotą. Zarząd ocenia podjętą decyzję za słuszną i pragnie wyrazić
swoje zadowolenie ze zrealizowanej inwestycji, z dwóch powodów. Pierwszy to uzyskany efekt
ekonomiczny, który bezpośrednio przełoży się na korzyści dla akcjonariuszy Global Energy jeszcze w
pierwszym kwartale 2014 roku m.in. w postaci wzrostu wartości księgowej Spółki oraz jej aktywów
netto. Drugi, który dla Zarządu jest szczególnie zadowalający w kontekście przyszłości finansowej
Spółki, czyli potwierdzenie słuszności zmiany strategii inwestycyjnej Emitenta oraz sprawdzenie jej
skuteczności w praktyce, która okazała się bardzo dochodowa i zgodna z oczekiwaniami. Niniejsza
transakcja miała kluczowe znaczenie dla działalności Spółki na tym etapie, bowiem była jednym z
pierwszych kroków realizacji zakładanej dla Global Energy S.A. strategii rozwoju polegającej na
nabywaniu płynnych instrumentów finansowych oraz posiadaniem aktywów związanych z
działalnością sektora rolnego. Szczegółowa informacja o zbyciu aktywów w postaci akcji Agroton
Limited Ltd. wraz z wyjaśnieniem została podana w treści raportu bieżącego nr 26/2014
opublikowanego w dniu 12 marca 2014 oraz w treści noty 44 Rocznego Sprawozdania Finansowego
za 2013 rok.
W odniesieniu do powyższej inwestycji z racji tego, że Zarząd Emitenta mimo zbycia akcji spółki
Agroton nadal uważa inwestycję w akcje tej Spółki za wyjątkowo atrakcyjną, nie zrezygnowała z
kolejnych działań, których celem są akcje Agrotonu i możliwość wygenerowania na nich zysku.
Dlatego dniu 11 marca 2014 roku zawarł umowę inwestycyjną z funduszem Barma Capital
Investments LLC z siedzibą w Dover w Stanach Zjednoczonych której przedmiotem jest nabycie
znaczącego pakiety akcji Spółki Agroton Public Ltd. (pakiet do 32,99% akcji) w cenie nie
przekraczającej 10,12 PLN za akcję. Celem realizacji postanowień ww. umowy inwestycyjnej jest
potencjał inwestycyjny jaki Zarząd Emitenta widzi w podmiotach związanych z działalnością sektora
rolnego. Na podstawie postanowień ww. umowy inwestycyjnej mówią m.in. o tym, że Global Energy
S.A. może doprowadzić do powstania podmiotu, który będzie spełniał wymagania związane z
przepisami o wezwania tak aby do uzyskania kontroli nad akcjami Spółki z ilości 7 150 000 mogło
dojść bez konieczności wzywania na akcje Spółki. Elementem niezbędnym do realizacji powyższego
jest posiadana zdolność innego podmiotu będącego akcjonariuszem Spółki do przekraczania progów
bez konieczności wezwania na akcje z uwagi na dotychczasową realizację transakcji nabycia akcji
AGROTON przez ten podmiot w ilości większej niż 10% w okresie ostatnich 6 miesięcy. Powodem
wiodącym zawarcia umowy inwestycyjnej jest uzyskanie potwierdzenia o istnieniu takiego podmiotu,
co skutkuje tym, że Zarząd będzie zmierzał do strukturyzowania transakcji oraz jej przeprowadzania
na zasadzie pośredniego zwiększenia zaangażowania przez BCI udziału w głosach WZA Spółki Agroton
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Limited Ltd. poprzez nabycie podmiotu posiadającego prawo do zwiększenia zaangażowania ponad
10% w okresie krótszym niż 60 dni od poziomu reprezentującego 32,99% na WZA Spółki AGROTON
Limited Ltd. Z kolei powodem zawarcia przez BCI z Global Energy SA umowy inwestycyjnej było
odmówienie BCI zbycia akcji Spółki przez głównego akcjonariusza Spółki AGROTON LIMITED Ltd. BCI
nie uzyskując zgody głównego akcjonariusza na sprzedaż jakiejkolwiek ilości posiadanych przez niego
akcji za oferowaną ceną 10,12 PLN za akcję uznało, że akcjonariuszem posiadającym zdolność do
zbycia lub dostarczenia akcji w ilości i cenie oczekiwanej przez BCI jest Global Energy S.A. z racji
posiadania już dotychczasowego statusu znaczącego akcjonariusza Spółki Agroton Limited Ltd. oraz
dotychczasowych relacji ze Spółką. Zarząd Global Energy S.A. z uwagi na posiadane doświadczenie
oraz wiedzę w odniesieniu do Spółki przyjął i zaakceptował ofertę BCI, upatrując w tej współpracy
potencjał do wygenerowania zysków przez Emitenta. O dalszych krokach związanych z powyższym
projektem kwalifikujących się do zakomunikowania rynkowi, Zarząd będzie informował akcjonariuszy
Spółki oraz uczestników rynku kapitałowego stosownymi raportami bieżącymi.
Ostatnim istotnym zdarzeniem, z punktu widzenia interesów akcjonariuszy Spółki, jakie nastąpiło po
dniu bilansowym jest nieoczekiwany, nieuzasadniony i nie znajdujący potwierdzenia w bieżącej
sytuacji spółki UNITED S.A. znaczący spadek w miesiącu marcu 2014 roku kursu akcji tej Spółki, której
Emitent jest znaczącym akcjonariuszem. Poniżej znajduje się dodatkowe wyjaśnienie Zarządu
dotyczące akcji spółki UNITED S.A.
Ze wzglądu na znaczące zaangażowanie Spółki Global Energy S.A. w akcje Spółki UNITED S.A. Zarząd
Emitenta uznał za zasadne poinformowanie w treści niniejszego Sprawozdania o fakcie spadku
wartości posiadanych aktywów stanowiących akcje UNITED S.A. Jednocześnie opierając się na
informacjach podanych do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki UNITED S.A. oraz niezależnych
analityków, nie istnieją racjonalne przesłanki które uzasadniałyby tak znaczący spadek kursu akcji,
jaki został odnotowany w marcu 2014 roku. Na dzień 14 marca Zarząd UNITED S.A. zapewnił w treści
wydanego komunikatu o braku transakcji sprzedaży chociażby jednej akcji Spółki przez największego
akcjonariusza Spółki jakim jest amerykański fundusz Polish American Investment Fund LLC należący
do polonijnej milionerki Blanki Rosenstiel. Co więcej w dniu 18 marca 2014 roku wyżej wymieniony
fundusz zwiększył zaangażowanie w akcje Spółki uzasadniając, że ich cena jest wyjątkowo atrakcyjna
dlatego dokonał zakupu akcji w ilości 1.300.000 sztuk. Według posiadanych przez Emitenta danych
sytuacja spółki UNITED S.A. jest stabilna, zgodnie z przyjętą strategią realizowane są kolejne cele
inwestycyjne. Tym samym Zarząd Emitenta nie podejmuje w chwili obecnej żadnych kroków
mających na celu zmniejszenie zaangażowania w podmiocie UNITED S.A. Zgodnie ze stosowaną w
Spółce Emitenta polityką wyceny aktywów w postaci instrumentów finansowych, dla ww. akcji
przyjęto kurs będący średnią z ostatniego miesiąca lub okresu, w którym Emitent nabył większość
wszystkich akcji danej Spółki. Tym samym zysk na działalności finansowej Spółki za 2013 rok był
znacząco niższy niż zakładano. Jednocześnie Zarząd Emitenta ma świadomość, iż wyniki finansowe
mogą ulec pogorszeniu ze względu na utrzymujący się do dnia publikacji niniejszego sprawozdania
niski kurs akcji Spółki UNITED S.A. Niemniej jednak Zarząd Emitenta przewiduje podjęcie kroków,
które zabezpieczą akcjonariuszy Global Energy S.A. przed stratami, które mogłyby znacząco przełożyć
się na spadek wartości Spółki. Dlatego względu na restrykcyjne wymogi dotyczące wyceny aktywów
Zarząd Emitenta podjął decyzję o zleceniu zaawansowanej metodologii zbadania wartości
posiadanych aktywów w postaci akcji Spółki UNITED S.A., która w rzetelny sposób pozwoli na
doprecyzowanie wartości godziwej wyżej wymienionych akcji.
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