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1.

PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE – PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

Dane spółki
Nazwa i adres Emitenta

PRIMETECH Spółka Akcyjna ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice

Adres strony www
Numer REGON

www.primetechsa.pl
271981166

Numer NIP

634-012-68-49

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782
Kapitał zakładowy Emitenta
15.609.833,00 złotych i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela,
o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone
W dniu 21 września 2018 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany firmy Emitenta na PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.). W niniejszym Sprawozdaniu
informacje historyczne są prezentowane z uwzględnieniem firmy oraz formy prawnej Emitenta obowiązującej w danym okresie
historycznym.
PRIMETECH S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PRIMETECH
(Grupa).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta zostało objęte konsolidacją przez spółkę dominującą FAMUR S.A. Podmiotem
bezpośrednio dominującym spółki PRIMETECH S.A. jest FAMUR S.A. Podmiotem dominującym całej Grupy jest TDJ S.A.
Na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz na dzień zatwierdzenia i publikacji niniejszego sprawozdania finansowego większościowy pakiet
akcji Emitenta posiadał pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez TDJ Spółkę Akcyjną oraz jej spółki zależne, sprawując tym samym
kontrolę nad Emitentem.
2.

PRZEDMIOT, ZAKRES DZIAŁANIA I POZYCJA RYNKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy Emitenta
Działalność Emitenta jest kontynuowana w formie spółki holdingowej, ze względu na zakończony 30.06.2021 kontrakt francuski.
Emitent prowadzi swoją działalność jako spółki holdingowej nie prowadzącej działalności operacyjnej, natomiast spółka zależna
uzyskuje przychód głównie z tytułu zawieranych umów na wykonywanie usług w ramach głównego przedmiotu działalności.
Możliwości Grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu, zarówno z powierzchni ziemi
jak i z wyrobisk górniczych w tym:
• wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe,
• wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
• wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzeniowaniem, testami otworowymi
i badaniami laboratoryjnymi,
• wiercenie otworów inżynieryjnych dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek, itp.,
• wiercenie otworów wielkośrednicowych (do średnicy 2,0m),
• likwidacja otworów wiertniczych.
W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze prowadzone są metodą:
•
wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym normalnym,
•
wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym odwróconym, młotkiem wgłębnym.
Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wiercenie z powierzchni do głębokości 2000 m oraz wykonywanie otworów z wyrobisk
górniczych o średnicy do 2000 mm.
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3.

GRUPA KAPITAŁOWA - INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I
JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA
3.1.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Grupę Kapitałową PRIMETECH tworzyły jednostka dominująca PRIMETECH S.A. oraz jednostka zależna Śląskie Towarzystwo
Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie ulegał zmianie.
Skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH na dzień bilansowy 30.06.2022 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:
Nazwa spółki

Udział PRIMETECH S.A
(pośrednio i bezpośrednio) w %

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO
WIERTNICZE "DALBIS"
sp. z o.o.

3.2.

100,00%

KRS

Siedziba

0000156135

Metoda konsolidacji

PEŁNA

ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK
GOSPODARCZYCH EMITENTA, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI, INWESTYCJI
DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W okresie I półrocza 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na zmiany w organizacji Grupy PRIMETECH.
4.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE CO NAJMNIEJ 5%
OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO ORAZ
WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA
POPRZEDNIEGO RAPORTU

W okresie objętym sprawozdaniem oraz na dzień publikacji niniejszego raportu półrocznego kapitał zakładowy PRIMETECH S.A.
wynosi 15.609.833,00 złotych oraz dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:
a)
b)
c)

4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje PRIMETECH S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 04 czerwca 1998 roku.
(ISIN: PLKOPEX00018, ticker: PTH (dawniej: KPX) Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy).
Struktura akcjonariatu w okresie od dnia 01.01.2022 – 30.06.2022
Akcjonariusz

FAMUR S.A.*
Pozostali Akcjonariusze
Free Float**
RAZEM

Liczba posiadanych
akcji

Procentowy udział
w kapitale zakładowym
PRIMETECH S.A.

Liczba posiadanych
akcji

Procent głosów
na walnym zgromadzeniu

12 673 275

81,19%

12 673 275

81,19%

2 936 558

18,81%

2 936 558

18,81%

15 609 833

100%

15 609 833

100%

*Na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania większościowy pakiet akcji Emitenta posiada
pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez spółkę FAMUR S.A.(81,19% akcji Emitenta), w której TDJ Equity I Sp. z o.o., będąca spółką
zależną TDJ S.A., pozostaje znaczącym akcjonariuszem.
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Struktura akcjonariaty PRIMETECH S.A. zgodnie z ostatnim z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PRIMETECH S.A. z dnia 22 czerwca
2022 r. (raport bieżący nr 7/2022)
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy
posiadających powyżej 5% akcji lub głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Inwestycje długoterminowe
Grupa Kapitałowa za okres od stycznia do czerwca 2022 roku nie dokonała inwestycji długoterminowych obejmujących zakup akcji
lub udziałów.
5.

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ PRIMETECH S.A.

Organy zarządzające i nadzorujące jednostki dominującej
Zarząd
W okresie bilansowym skład Zarządu PRIMETECH S.A. nie uległ zmianie. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Zarząd był trzyosobowy
a poszczególnym członkom Zarządu przypisane były niżej wskazane funkcje:
Pan Joachim Sosnica – Prezes Zarządu
Pan Jan Poświata – Wiceprezes Zarządu
Pan Jakub Dzierzęga – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza
W dniu 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §35
ust. 1 i 2 Statutu Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. kolejnej wspólnej kadencji następujące osoby:
Pan Mirosław Bendzera
Pan Dawid Gruszczyk
Pan Tomasz Jakubowski
Pani Karolina Blacha-Cieślik
Pani Dorota Wyjadłowska
Pan Tomasz Kruk
Informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy
zawodowej zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 6/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w załączniku do raportu bieżącego.
6.

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE
EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA,
W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Spółkę, nie znajdują się żadne akcje PRIMETECH S.A. z zastrzeżeniem, że w okresie sprawozdawczym i na dzień publikacji
sprawozdania większościowy pakiet akcji Emitenta posiadał pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez spółkę FAMUR S.A.(81,19%
akcji Emitenta), w której TDJ Equity I sp. z o.o., będąca spółką zależną TDJ S.A., pozostaje znaczącym akcjonariuszem.
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7.

INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUCAJI I SYTUACJI JEDNOSTKI ZALEŻNEJ
W TYM: SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE,
KTÓRESĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA I JEDNOSTKI ZALEŻNE

PRIMETECH S.A.
SYTUACJA KADROWA
Przeciętne zatrudnienie
PRIMETECH S.A. w okresie
bilansowym przedstawiało
się następująco
Pracownicy
umysłowi
Pracownicy fizyczny
RAZEM:

30.06.2022

30.06.2021

4
0
4

12
46
58

Istotna zmiana stanu zatrudnienia względem okresu porównywalnego związana była z zakończeniem realizacji kontraktu dla kopalni
Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim („MDPA) z dniem 30.06.2021 r. i zakończeniem umów o pracę.
PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE
Segmentem operacyjnym Spółki jest segment –„USŁUGI GÓRNICZE”, który obejmuje usługi wykonawcze budownictwa górniczego,
usługi utrzymania ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych kopalni soli potasowej. Usługi utrzymania kopalni soli potasowej
we Francji, w ramach realizacji kontraktu MPDA były wykonywane do 30.06.2021 r.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego:
od 01.01.2022
do 30.06.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Wynik segmentu - wynik na sprzedaży

od 01.01.2021
do 30.06.2021
15 962

-

12 881

-

956
2 125

-

3 081

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące pozostałej sprzedaży:

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Wynik segmentu - wynik na sprzedaży

od 01.01.2022
do 30.06.2022
130

od 01.01.2021
do 30.06.2021

42
88

-

538
-450

286
286
89
197

Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną przychodów
Region Geograficzny
Polska
Unia Europejska
Przychody z tytułu dostaw i usług, razem

od 01.01.2022
do 30.06.2022
130
130

od 01.01.2021
do 30.06.2021
286
15 962
16 248

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy
Emitenta
Za okres od stycznia do czerwca 2022 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z jednym
kontrahentem. Brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A.
Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych
po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Emitenta w 100,0% zlokalizowane są w kraju
pochodzenia Emitenta.
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej za I półrocze 2022 roku wyniosły 130
tys. zł.
Zysk brutto w I półroczu 2022 roku wyniósł 1 081 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2021 roku, tj.
3 532 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2022 roku 538 tys. zł. Są one niższe od poniesionych w analogicznym
okresie 2021 roku (1 045 tys. zł) o wartość 507 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej w I półroczu 2022 r. wyniósł 1 080 tys. zł. W
analogicznym okresie roku ubiegłego zysk z działalności operacyjnej wyniósł: 3 697 tys. zł.
Saldo działalności finansowej Emitenta w I półroczu 2022 roku było dodatnie i wyniosło 1 tys. zł. W analogicznym okresie roku
ubiegłego saldo na działalności finansowej było ujemne, a jego wartość wyniosła: (-) 165 tys. zł. W I półroczu 2022 roku Emitent
uzyskał zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości: 1 081 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent uzyskał
zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości: 3 057 tys. zł.
GRUPA KAPITAŁOWA PRIMETECH
SYTUACJA KADROWA
Przeciętne zatrudnienie w
Grupie kapitałowej
PRIMETECH w okresie
bilansowym:
Pracownicy umysłowi

30.06.2022

30.06.2021

28

35

Pracownicy fizyczny

45

99

RAZEM:

73

134

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE GRUPY
Segmentem operacyjnym Grupy jest segment –„USŁUGI GÓRNICZE”, który obejmuje usługi utrzymania ruchu poeksploatacyjnego
instalacji górniczych kopalni soli potasowej, a także usługi wiertnicze i geotechniczne.
Poniższa tabela przestawia podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego:
od 01.01.2022
do 30.06.2022
2 113

od 01.01.2021
do 30.06.2021

3 635
-1 522

19 173

1 491

1 928

-3 013

1 249

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące pozostałej sprzedaży
od 01.01.2022
do 30.06.2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
130

od 01.01.2021
do 30.06.2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Wynik segmentu - wynik na sprzedaży

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Wynik segmentu - wynik na sprzedaży
Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną przychodów:
Region Geograficzny
Polska
Unia Europejska
Przychody z tytułu dostaw i usług, razem

22 350
3 177

286

42
88

286

87

173

1

113

od 01.01.2022
do 30.06.2022
2 243
2 243

od 01.01.2021
do 30.06.2021
6 674
15 962

-

22 636

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy
Emitenta
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Za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte
z trzema kontrahentami. Przychody z pierwszym w wysokości 1 444 tys. zł zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak
jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. Przychody z drugim kontrahentem w wysokości 821 tys. zł
zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A.
Przychody z trzecim kontrahentem w wysokości 631 tys. zł zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest
z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.
Aktywa trwałe Grupy (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) są w 100,0% zlokalizowane w kraju
pochodzenia Emitenta.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej za I półrocze 2022 roku wyniosły
2 243 tys. zł na działalności kontynuowanej. Wyniki te są w istotnie niższe od wyników jakie Grupa wypracowała w analogicznym
okresie 2021 roku (22 636 tys. zł). Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł 20 393 tys. zł i jest wynikiem braku dalszej realizacji
kontraktu dla MDPA do 30.06.2021 r. i brakiem pozyskania nowych, istotnych zamówień przez Emitenta w ramach wykonywanej
działalności.
Strata brutto na sprzedaży w I półroczu 2022 roku wyniosła (-) 1 434 tys. zł. w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie
2021 r. (3 463 tys. zł), wykazując spadek o 4 897 tys. zł. Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2022 roku 1 578 tys. zł i są
niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku (2 101 tys. zł) o 523 tys. zł.
Grupa Kapitałowa w I półroczu 2022 r. uzyskała ujemny wynik z działalności operacyjnej w wysokości (-)1 421 tys. zł
wykazując spadek w stosunku do dodatniego wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2021 roku (2 873 tys. zł) o 4 294 tys. zł.
Saldo na działalności finansowej w I półroczu 2022 roku było dodatnie: 155 tys. zł. W analogicznym okresie roku 2021 saldo to
wynosiło: (-) 223 tys. zł.
Strata brutto Grupy Kapitałowej w I półroczu 2022 roku wyniosła: (-) 1 266 tys. zł.
W I półroczu 2022 roku Grupa Kapitałowa uzyskała stratę netto w wysokości (-) 857 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego
zysk netto wyniósł 2 390 tys. zł.
KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA
Działalność Grupy PRIMETECH jest skoncentrowana na obszarach związanych z prowadzeniem działalności usługowej obejmującej w
I półroczu 2022 r. realizację umów dla kontrahentów z rynku polskiego.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności przez Emitenta. Głównym źródłem finansowania Emitenta są pożyczki udzielone przez FAMUR S.A., natomiast głównym
źródłem finansowania spółki zależnej są przychody z prowadzonej przez spółkę zależną Emitenta działalności wiertniczej. Emitent
obecnie uzyskuje przychód z fakturowania usług dotyczących IT na inną spółkę, natomiast spółka zależna uzyskuje przychód głównie
z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Równocześnie Zarząd Emitenta informuje o toczącym się sporze pomiędzy
akcjonariuszami mniejszościowymi a Emitentem, dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały
nr 2 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent nie przewiduje kontynuowania swojej działalności operacyjnej w
zakresie jaki miał miejsce w 2021 r. oraz w latach poprzednich tj. realizacji kontraktów handlowych. PRIMETECH S.A. planuje
finansować swoją działalność jako spółki holdingowej z posiadanych środków własnych, fakturowania usług dotyczących IT oraz z
przyszłych potencjalnych dywidend uzyskiwanych od ŚTW Dalbis sp. z o.o.
Utrzymywanie działalności Emitenta jako spółki notowanej na GPW ma wyłącznie związek ze wstrzymaniem przez sąd wykonania
uchwały nr 2 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Głównym źródłem przychodów spółki zależnej - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" sp. z o.o. - jest działalność wiertnicza.
Poziom przychodów z działalności wiertniczej, obniżony względem lat ubiegłych, jest pochodną szeregu czynników (opisywanych w
raporcie rocznym 2021 oraz kwartalnym 2022) ,które przyczyniły się do niższego zapotrzebowania na usługi górnicze, wstrzymywania
planowanych przetargów, ograniczenie inwestycji rozwojowych i odtworzeniowych, a co za tym idzie obserwowanego w 2021 roku
nasilenia walki konkurencyjnej i zaostrzenia presji cenowej przekładającej się na rentowność zleceń. Dodatkowo na wyniki spółki w
pierwszym półroczu 2022 r. miały wpływ dwa czynniki trudne do przewidzenia : pierwszy o charakterze globalnym a drugi losowym.
Pierwszy czynnik dotyczył obserwowanych w ostatnich okresach istotnych wzrostów cen podstawowych surowców
wykorzystywanych w działalności wiertniczej (paliwo, stal). Czynnik ten miał dodatkowy negatywny wpływ na realizowane przez
spółkę kontrakty długoterminowe pozyskane w okresie 2020 r., a które były finalizowane w pierwszym półroczu 2022 r. Drugim
czynnikiem była awaria wiertnicza polegająca na uwięzieniu pod ziemią przewodu wiertniczego (powodem były nieprzewidziane
warunki geologiczne), która miała miejsce w pierwszym półroczu 2022 r. i która w efekcie znacząco wydłużyła realizację jednego z
kontraktów zwiększając również jego koszty. Tego typu awarie są praktycznie niemożliwe do przewidzenia i przeciwdziałania. W chwili
obecnej awaria została usunięta a spółka jest w trakcie finalizacji procedury odbiorowej prac u klienta. Niezależnie od powyższego
konsekwentnie podejmowane są przez spółkę działania mitygujące zmierzające do rozszerzenia rynków (spółka rozwija działalność
na rynkach nie związanych z górnictwem węgla energetycznego) i zakresu świadczonych usług, które obecnie nie ograniczają się
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jedynie to wiercenia otworów ale świadczenie usług kompleksowych takich, jak np. zabudowa w nich specyficznych urządzeń
pomiarowych itp. Od stycznia 2022 r. spółka rozpoczęła również działalność na nowym rynku związanym
z drążeniem tuneli generując z tego tytułu dodatkowe obroty (wiercenia wyprzedzające i rozpoznawcze). Istotne jest to że w ostatnich
okresach tym pomimo nie wystarczającej ilości zleceń do zapewnienia optymalnego pokrycia kosztów stałych niezbędne było
utrzymanie kompetencji i potencjału technicznego tak, aby zabezpieczyć zdolność do realizacji wstrzymanych inwestycji po ich
uruchomieniu. Kompetencje wiertnicze są bardzo unikalne i trudne do odtworzenia w krótkim terminie. Niezależnie od powyższego
wyniki roku 2021 oraz pierwszego półrocza 2022 spowodowały zmianę sposobu finasowania ŚTW DALBIS, w czerwcu Spółka zgodnie
z założeniami spłaciła kredyt celowy związany z realizowanym kontraktem długoterminowym dla KGHM a w lipcu zawarła aneks do
umowy kredytowej z Santander Bank Polska ustalając datę spłaty limitu na 31 października 2022 r . W tej sytuacji aby zapewnić
możliwość finansowania spółki i realizacji backlogu spółka wspiera się źródłem finansowania ze strony Emitenta.
Obecna sytuacja na rynkach surowców (wzrosty cen ropy, węgla, gazu) i zachwianie dotychczasowego łańcucha dostaw oraz stałe
braki podażowe wpływają na rozpoczęcie szeregu dużych inwestycji, które do tej pory miały status oczekujących. Spółka identyfikuje
potencjał dla podstawowej działalności w usługach wiercenia powierzchniowego i wiercenia podziemnego oraz ożywienie w ilości
zarówno ogłoszonych jak i planowanych postępowań. Potwierdzeniem tego jest podpisanie istotnego kontraktu, o którym spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022.
8.

ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z
WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz Spółka zależne prowadziły statutową działalność gospodarczą.
Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotnych zdarzeń, dokonań lub niepowodzeń, które zaistniały w okresie od 1 stycznia 2022 roku
do dnia bilansowego 30 czerwca 2022 r. oraz po tym dniu, do daty publikacji sprawozdania:
Zdarzenia w okresie bilansowym:
•

•

W dniu 8 czerwca 2022 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o., jako
Liderem Konsorcjum, a Lubelskim Węglem BOGDANKA S.A., jako Zamawiającym, zawarto umowę na wykonanie trzech
otworów badawczych oraz pełnej dokumentacji badawczej tych otworów. Łączna wartość Umowy wynosi 12,68 mln
zł netto. Umowa będzie realizowana przez konsorcjum, w którym liderem jest Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS
sp. z o.o. i w którym według założeń Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. ma wykonać co najmniej dwa otwory
z trzech będących przedmiotem kontraktu. Zgodnie z postanowieniami Umowy termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi
do 26 miesięcy od daty rozpoczęcia wierceń, przy czym wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie wierceń
w terminie do 15 października 2022 r.
W dniu 27 czerwca 2022 r. Emitent powziął wiadomość o podpisaniu przez Zarząd spółki Mines de Potasse d'Alsace
z siedzibą w Wittelsheim (dalej: "MDPA") Protokołu Zawarcia Ugody. Na mocy zawartej Ugody Emitent zobowiązuje się
zapłacić MDPA kwotę 50 tys. EUR tytułem zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych oraz tych, które mogłyby zostać
zgłoszone do dnia 30 czerwca 2023 r. w ramach gwarancji technicznej udzielonej przez Emitenta.

Zdarzenia po dniu bilansowym:
•
W dniu 28 lipca 2022 r. spółka zależna Emitenta Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”,
„Spółka”) zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z dnia 22
czerwca 2018 r. ustalający spłatę finansowania do 31.10.2022 r.
•
W dniu 28 lipca 2022 r. spółka zależna Emitenta Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”,
„Spółka”) zawarła z PRIMETECH S.A. („Pożyczkodawca”) aneks do umowy pożyczki na łączną kwotę 860 tys. zł, wydłużający
termin spłaty z dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. oraz umowę pożyczki o charakterze odnawialnym do kwoty
1,3 mln zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2023 r.
Wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie internetowej PRIMETECH S.A. pod adresem: www.primetechsa.pl
9.

OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA
SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W okresie bilansowym w Grupie PRIMETECH nie wystąpiły zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, które miały istotny
wpływ na wyniki finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym.
10. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE
Emitent oraz spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie prowadzą działalności gospodarczej o charakterze cyklicznym
i sezonowym.
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
EMITENTA
W I półroczu 2022 r. oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały emisji, wykupu lub
spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
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12. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZDEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJE,
Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE
W I półroczu 2022 r. oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały ani nie deklarowały
wypłaty dywidendy.
Zgodnie z Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRIMETECH S.A. („ZWZ”) z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku
za rok 2021, ZWZ Spółki postanowiło że zysk netto PRIMETECH S.A. za rok obrotowy 2021 w kwocie 843.088,22 zł zostanie
przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
13. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI
FINANSOWE EMITENTA
Po dniu bilansowym nie nastąpiły inne zdarzenia, nie ujęte w sprawozdaniu okresowym, mogące w sposób znaczący wpłynąć na
przyszłe wyniki Emitenta.
14. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA
DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW
PROGNOZOWANYCH
Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2022.
15. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
•

Przed sądem w Hiszpanii toczą się postępowania, prowadzone z powództw złożonych przeciwko Emitentowi
w sprawach z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych. Dwie sprawy dotyczą wyrównania wysokości
składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, odprowadzanych przez Oddział Emitenta w Hiszpanii w latach 1993 – 2003.
Kwoty potencjalnych roszczeń są trudne do oszacowania, jednakże powinny być w obu przypadkach znacząco niższe niż
określone przez sąd i wniesione przez Emitenta kwoty potrzebne do wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej
instancji, czyli łącznie równowartość 304 tys. EUR (jedna w wysokości 170 tys. EUR oraz druga w kwocie 134 tys. EUR). Są
to kwoty stanowiące całość zobowiązań lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych w stosunku do byłych pracowników,
którzy są powodami w sprawie, a nie kwoty, które byłyby ewentualnie należne od Emitenta, tj. kwoty samego wyrównania.
W ramach opisanych powyżej postępowań Emitent podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na kwotę 100 tys.
EUR z tytułu należności długoterminowych dotyczących przedmiotowych spraw sądowych. Ponadto z ostrożności
procesowej z uwagi na długotrwałość postępowań toczących się przed sądem w Hiszpanii Emitent podjął decyzję o
zawiązaniu rezerwy w kwocie 30 tys. EUR z tytułu przyszłych roszczeń dotyczących sprawy sądowej przeciwko PRIMETECH
z udziałem hiszpańskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej wyrównania wysokości składek z tytułu
ubezpieczenia społecznego. Emitent zlecił miejscowej kancelarii prawnej analizuję zagadnienia i podjęcie wszelkich
niezbędnych czynności w celu ich rozwiązania. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. Na dzień publikacji niniejszego
raportu kwartalnego Emitent nie może precyzyjnie ocenić ostatecznego wyniku prowadzonych postępowań dla Spółki oraz
ich wpływu na jej przyszłe wyniki finansowe. Emitent jest stroną kolejnych, podobnych tematycznie spraw, których wartość
przedmiotu sporu na dzień niniejszego raportu kwartalnego jest nieznana, a ponadto czasokres pracy pracowników objęty
sporem wynosi kilka miesięcy, w związku z czym Zarząd Emitenta postanowił o ujawnieniu jedynie zobowiązania
warunkowego związanego z tymi sprawami, w związku z brakiem możliwości wiarygodnego oszacowania kwoty
świadczenia.

•

Przed Sądem Okręgowym w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie z powództwa Akcjonariuszy
Emitenta reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki, o uchylenie Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia (NWZ) Emitenta z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W następstwie zainicjowania
przedmiotowego postępowania Sąd na podstawie art. 730 k.p.c. wydał postanowienie datowane na dzień 18 grudnia 2020
r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki. Skutkiem jego wydania jest wstrzymanie
wykonalności Uchwały. Emitent wskazuje, iż kwestionuje powództwo w całości oraz nie zgadza się z postanowieniem w
przedmiocie zabezpieczenia powództwa i podjął stosowne kroki prawne w sposób przewidziany przez obowiązujące
przepisy celem obrony przysługujących mu praw. W dniu 8 czerwca 2021 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd
postanowienia datowanego na dzień 28 maja 2021 r. w przedmiocie ustanowienia kaucji w wysokości 306 tys. zł na
zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z wykonania postanowienia Sądu z dnia 18 grudnia 2020 r., w przedmiocie
udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki (Powodów). Sąd zobowiązał Powodów solidarnie do uiszczenia
kaucji na rachunek depozytowy Ministra Finansów w terminie 14 dni. Od przedmiotowego postanowienia Powodom
przysługiwała możliwość wniesienia zażalenia, z której to możliwości skorzystali. Sąd postanowieniem wydanym w dniu 15
października 2021 r. oddalił zażalenie Powodów. Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego,
zgodnie z informacją udzieloną na wniosek Emitenta przez Sąd, Powodowie nie uiścili kaucji, do której wniesienia byli
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prawomocnie zobowiązani. Postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF pozostaje w dalszym ciągu zawieszone,
do czasu rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez sąd.
16. WYKAZ INFORMACJI O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
W okresie I półrocza 2022 roku miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, które oparte były na cenach rynkowych
i w opinii Zarządu były transakcjami typowymi i rutynowymi.
17. INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POŻYCZKI
LUB UDZIELENIU GWARANCJI
W okresie sprawozdawczym Emitent ani spółka zależna Emitenta nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji, których
łączna wartość jest znacząca.
18. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE GRUPY MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO
NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU I KOLEJNYCH
Kluczowe czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Grupy PRIMETECH w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału i kolejnych zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy PRIMETECH za rok 2021
w pkt 5.7: „Istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy
Kapitałowej. Ocena czynników nietypowych mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy 2021” oraz 5.9. „Perspektywy
rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta”. Niniejsze sprawozdanie dostępne jest na stronie Emitenta
https://www.primetechsa.pl/raporty-okresowe.
19. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I CZYNNIKÓW RYZYKA
Kluczowe czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej PRIMETECH zostały opisane w
Sprawozdaniu Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy PRIMETECH za rok 2021 w pkt 5.7: „Istotne czynniki ryzyka
i zagrożeń, charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej. Ocena czynników
nietypowych mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy 2021”, które dostępne jest na stronie Emitenta
https://www.primetechsa.pl/raporty-okresowe.
Poniższa sekcja sprawozdania przedstawia aktualizację opisu istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z podziałem na trzy kluczowe
grupy przy jednoczesnym wskazaniu działań ograniczających materializacje ryzyk i stopień narażenia na ich wystąpienie:
1. Ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego
▪
Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie
▪
Sytuacja geopolityczna
▪
Wzrost kosztów pracy i brak odpowiedniej oraz wystarczającej kadry
▪
Istotne zmiany regulacyjne
2. Ryzyka operacyjne
▪
Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów
3. Ryzyka finansowe
▪
Utrata płynności
▪
Poziom zadłużenia
▪
Wpływ roszczenia z polisy D&O
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Ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego
Rodzaj ryzyka
Opis ryzyka

Działania ograniczające

Sytuacja gospodarcza
w Polsce i na świecie

Bieżące monitorowanie i analiza otoczenia Średni
regulacyjnego, bieżące audyty.

Plany rządowe dotyczące przedsiębiorstw
górnictwa węgla kamiennego oraz
elektroenergetyki, ograniczanie nakładów
w sektorze wydobywczym u producentów
krajowych i zagranicznych w związku
z przyspieszającym w skali globalnej
procesem transformacji w kierunku
niskoemisyjnych gospodarek pogarsza
perspektywy spółek okołogórniczych, co
może negatywnie wpływać na wyniki
finansowe klientów Grupy Emitenta i tym
samym niższe zapotrzebowanie na usługi
górnicze, wstrzymanie planowanych
przetargów, ograniczenie inwestycji, a co za
tym idzie nasilenie walki konkurencyjnej i
presję cenową przekładającą się na
rentowność zleceń.

Ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego
Sytuacja geopolityczna
Faktyczny i potencjalny wpływ sytuacji
polityczno-gospodarczej na Ukrainie na
działalność Grupy Emitenta.
Emitent i spółka z Grupy Kapitałowej
Emitenta nie prowadzą działalności na
terenie Rosji czy Ukrainy, nie wprowadzają
do obrotu produktów, które są wytwarzane,
produkowane lub importowane z Rosji czy
Ukrainy wobec powyższego aktualnie nie
identyfikują ryzyka dotyczącego wpływu
konfliktu zbrojnego na wykonywaną
działalność w Polsce czy też w pozostałych
krajach Europy.
Ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego
Rodzaj ryzyka
Opis ryzyka
Wzrost kosztów pracy
i brak odpowiedniej oraz
wystarczającej kadry

Rosnący poziom inflacji może implikować
wzrost kosztów pracy a także zwiększenie
kosztów usług. Problemy kadrowe mogą
powodować brak zabezpieczenia obszarów
biznesowych pod kątem realizacji bieżącej
działalności, nie wypełnianie wymogów
prawa, oczekiwań klientów lub przestój.
Istotne zmiany regulacyjne Istotne zmiany w przepisach krajowych
i UE nakładające znaczące i nieoczekiwane
obciążenia na przedsiębiorców.

Stopień
narażenia

Emitent nie stwierdza bezpośredniego
Niski
wpływu wskazanej sytuacji na założenie o
kontynuacji działalności Emitenta. Emitent
nie stwierdza bezpośredniego wpływu
ryzyka na działalność Grupy w sferze
zatrudnienia.

Działania ograniczające

Stopień
narażenia

Stałe mapowanie kompetencji i wymagań, Średni
monitoring rynku pracy pod względem
wynagrodzeń i kwalifikacji. Możliwość
rozwoju dla pracowników w ramach
Grupy.

Bieżący monitoring zmian oraz analiza
wykładni przepisów prawa i aktualnego
orzecznictwa. Dostosowanie działalności
do nowych regulacji.

Średni
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Ryzyka operacyjne
Rodzaj ryzyka
Ryzyko ograniczonej
dywersyfikacji źródeł
przychodów

Ryzyka finansowe
Rodzaj ryzyka
Utrata płynności

Ryzyka finansowe
Poziom zadłużenia

Ryzyka finansowe
Wpływ roszczenia
z polisy D&O

Opis ryzyka

Działania ograniczające

Zakończenie realizacji kontraktu na obsługę
Mines de Potasses d'Alsace S.A. oraz
potencjalne ograniczenie zamówień
z polskiego górnictwa węgla kamiennego,
wskutek redukcji nakładów inwestycyjnych
może powodować trudności w szybkim
znalezieniu nowych odbiorców.

Stopień
narażenia
Obecnie Emitent i spółka zależna Emitenta Średni
konsekwentnie koncentrują się na
podejmowaniu działań zorientowanych na
dywersyfikację obszarów działalności,
aktywnie poszukują nowych
kontrahentów, pracując nad
rozszerzeniem ich strefy działania, przy
zachowaniu dbałości o wysoką jakość
świadczonych usług.

Opis ryzyka

Działania ograniczające

Zagrożenie utraty zdolności do finansowania W toku prowadzonej działalności Grupa
aktywów i terminowego wykonania
Emitenta dąży do zapewnienia
zobowiązań.
dostępności środków pieniężnych na
stabilnym poziomie, pozwalającym na
terminowe regulowanie zobowiązań
płatniczych. Doraźne wsparcie w ramach
Grupy Emitenta.

Stopień
narażenia
Średni

Wzrost wartości zadłużenia w związku ze
zwiększonym poziomem wydatków, przy
braku zgód na prolongatę finansowania.

Poszukiwanie dodatkowych źródeł
Wysoki
finansowania, doraźne wsparcie w ramach
Grupy Emitenta.

Rodzaj rozstrzygnięcia sprawy może mieć
istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe
PRIMETECH S.A.

Na dzień publikacji sprawozdania
roszczenie PRIMETECH S.A. z polisy D&O
nie zostało rozstrzygnięte przez
ubezpieczyciela. Obecnie ubezpieczyciel
nadal prowadzi analizę materiału
dowodowego przedstawionego przez
Spółkę. Emitent pozostaje w kontakcie z
ubezpieczycielem i podejmuje działania w
celu udzielenia odpowiedzi na liczne i
szczegółowe pytania formułowane przez
pełnomocników ubezpieczyciela
przekazuje żądane dokumenty i
informacje. Z uwagi na złożony charakter
sprawy (w tym długi okres obejmujący
roszczenie), proces dotyczący ustalenia
zasadności roszczeń z polisy przedłuża się
i obecnie nie można jednoznacznie
określić terminu rozstrzygnięcia
zgłoszonego roszczenia, przy czym
podmiot obsługujący Emitenta w sprawie
wskazuje, że nastąpi najprawdopodobniej
dopiero w roku 2023.

W 2017 r. Emitent, działając jako
poszkodowany, zgłosił do ubezpieczyciela
roszczenie z Umowy ubezpieczenia D&O na
kwotę 2 mln zł, w związku z nienależytym
wykonywaniem obowiązków zarządczych w
Spółce przez osoby ubezpieczone, w
rozumieniu ogólnych warunków umowy,
skutkujące powstaniem szkody w majątku
Emitenta (raport bieżący 44/2017). W 2018
r. roszczenie zostało zwiększone do kwoty
ok. 185 mln zł, przy czym maksymalna
kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel
wynosi 100 mln zł (raport bieżący 41/2018).

Średni
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20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd PRIMETECH S.A. w osobach:
Joachim Sosnica – Prezes Zarządu,
Jan Poświata – Wiceprezes Zarządu
Jakub Dzierzęga – Wiceprezes Zarządu
oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku i dane
porównywalne oraz półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 roku i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy.
Zarząd PRIMETECH S.A. oświadcza ponadto, że półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy
Kapitałowej w I półroczu 2022 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyk.
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Katowice, dnia 26 sierpnia 2022 r.
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