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1.

PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE – PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

• Firma spółki i adres Emitenta:
•
•
•
•

•

PRIMETECH Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”)
ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice
Adres korporacyjnej strony internetowej: www.primetechsa.pl
Numer statystyczny REGON:
271981166;
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 634-012-68-49;
Krajowy Rejestr Sądowy:
Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy KatowiceWschód 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 niniejszym Sprawozdaniu informacje historyczne są prezentowane z uwzględnieniem firmy oraz formy prawnej
Emitenta obowiązującej w danym okresie historycznym.
1.1.

HISTORIA EMITENTA

Spółka jest przedsiębiorstwem z 60-letnią historią działalności w branży górniczej, początkowo działająca jako
KOPEX S.A. Od momentu utworzenia w 1961 r. funkcjonująca jako przedsiębiorstwo państwowe, a w 1998 r.
wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Istotne pogorszenie się sytuacji Grupy KOPEX i jej wyników za 4 kwartał 2015 r. spowodowało złamanie przez nią
kowenantów bankowych, co rozpoczęło trwający od początku 2016 r. proces negocjacji z bankami w sprawie
restrukturyzacji zadłużenia.
Ostatecznie w grudniu 2016 r. zawarto Umowę Restrukturyzacyjną pomiędzy Spółką, jej wybranymi spółkami
zależnymi, wierzycielami finansowymi oraz Inwestorem (nowym większościowym udziałowcem), którym została firma
inwestycyjna z grupy TDJ S.A., należącej do Tomasza Domogały i posiadającej również inne aktywa górnicze, w postaci
notowanej na giełdzie spółki FAMUR S.A.
W 2017 r. większościowy pakiet akcji Emitenta został przejęty przez FAMUR S.A. Od tego momentu rozpoczął się
stopniowy proces integracji Grupy FAMUR z częścią górniczą Grupy KOPEX, (podczas gdy jej część usługowa została
nadal przyporządkowana do Grupy Emitenta).
Finalizacja formalnego procesu integracji grupy KOPEX z Grupą FAMUR przypadła na rok 2018, kiedy to w Krajowym
Rejestrze Sądowym zarejestrowany został podział Emitenta, poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A.
Począwszy od września 2018 r. Spółka działa pod nazwą PRIMETECH S.A.
W ramach dalszych zmian, w maju 2019 r., realizując jeden z zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej, dokonano zbycia na
rzecz JSW S.A. większościowego pakietu akcji znaczącego podmiotu z Grupy Kapitałowej Emitenta - tj. PBSz S.A. co
również miało istotny wpływ na skalę działalności Grupy Kapitałowej Emitenta. Środki ze sprzedaży PBSz S.A. zostały w
pełni przeznaczone na spłatę transzy B, efektywnie przypisanej do aktywów tej spółki, dzięki czemu dokonano
ostatecznej spłaty zadłużenia restrukturyzacyjnego Grupy PRIMETECH.
2.

PRZEDMIOT, ZAKRES DZIAŁANIA I POZYCJA RYNKOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach
górniczych. W ramach podstawowego kontraktu realizowanego przez Spółkę na rynku francuskim, wykonywane są
usługi utrzymania ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych kopalni soli potasowej (w tym m.in. zapewnienia
utrzymania ruchu i działania instalacji dołowych i powierzchniowych, w tym szybów, wyrobisk poziomych, kompletnej
infrastruktury elektrycznej, metanometrycznej, utrzymanie maszyn górniczych , doradztwo techniczne , zakupy części
zamiennych i materiałów).
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Możliwości Grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz wdrażania
technologii wiertniczych w robotach inżynieryjnych i geotechnicznych.
Grupa PRIMETECH specjalizuje się w kompleksowych usługach wiertniczych i geotechnicznych, w tym:
A. Usługi wiertnicze:
• wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe - z powierzchni i z wyrobisk górniczych,
• 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;
B. usługi geotechniczne:
• odwadnianie terenów,
• iniekcje cementowe i środkami chemicznymi,
• wypełnianie pustek poeksploatacyjnych,
• kotwienie,
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.
3.

GRUPA KAPITAŁOWA.
INFORMACJE O ZMIANACH
LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA
3.1.

W

POWIĄZANIACH

ORGANIZACYJNYCH

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 30.06.2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:
Nazwa jednostki zależnej

Metoda konsolidacji

PRIMETECH S.A.
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o.

Pełna
Pełna

Źródło: Spółka.
SCHEMAT GRUPY PRIMETECH
STAN NA 30.06.2020

PRIMETECH Spółka Akcyjna

100%
Śląskie Towarzystwo Wiertnicze
„DALBIS”
Sp. z o.o.
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3.2.

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 2020 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na zmiany w organizacji Grupy
PRIMETECH.
W dniu 17 lipca 2020 r. tj. po dniu bilansowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił o wykreśleniu 2 oddziałów Emitenta: (1) PRIMETECH S.A.
CENTRALA ODDZIAŁ W KATOWICACH oraz (2) ODDZIAŁ KOPEX SPÓŁKA AKCYJNA W MOERS/NIEMCY
(ZWEIGNIEDERLASSUNG DER KOPEX S.A. DEUTSCHLAND).
Niniejsze zmiany miały charakter formalno-porządkowy i wynikały z uprzednich decyzji, dotyczących optymalizacji
struktury organizacyjnej Spółki. Oddziały te nie zatrudniały pracowników i nie prowadziły działalności operacyjnej.
Inwestycje długoterminowe
Grupa Kapitałowa za okres od stycznia do czerwca 2020 roku nie dokonała inwestycji długoterminowych obejmujących
zakup akcji lub udziałów.

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 KWARTALNEGO

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) 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
c) 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 01.01.2020 – 30.06.2020
liczba posiadanych
akcji

procentowy udział
w kapitale
zakładowym
PRIMETECH S.A.

ogólna liczba
głosów na walnym
zgromadzeniu

procent
głosów na
walnym
zgromadzeniu

FAMUR S.A.

11 431 625

73,23%

11 431 625

73,23%

Pozostali Akcjonariusze – Free Float

4 178 208

26,77%

4 178 208

26,77%

Razem:

15 609 833

100,00%

15 609 833

100,00%

AKCJONARIUSZ
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Struktura akcjonariatu PRIMETECH S.A.
Pozostali
akcjonariusze
26,77%

FAMUR S.A.; 73,23%

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Primetech S.A.
W dniu 22 lipca 2020 r. Zarząd Emitenta zawiadomił o powzięciu informacji o zamiarze ogłoszenia przez swoją jednostkę
dominującą (FAMUR S.A.) wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji PRIMETECH S.A., celem łącznego posiadania
przez FAMUR S.A. 100% akcji PRIMETECH ("Wezwanie"). Zgodnie z przekazanymi informacjami w wyniku planowanego
Wezwania, FAMUR S.A., jako podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 4.178.208 akcji uprawniających takiej samej
ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Primetech ("Akcje"), stanowiących 26,77% ogólnej liczby głosów w spółce oraz
ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym PRIMETECH (tj. wszystkie akcje w kapitale zakładowym PRIMETECH poza
akcjami posiadanymi przez FAMUR S.A.). Zgodnie z informacją udostępnioną przez FAMUR S.A., Akcje objęte
Wezwaniem mają być nabywane po cenie 1,45 PLN za jedną Akcję.
Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
("Ustawa"), co umożliwi potencjalne umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia PRIMETECH sprawy
podjęcia uchwały o wycofaniu akcji Primetech z obrotu na rynku regulowanym. Wycofanie to nastąpi z zastrzeżeniem
wydania stosownej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz podjęcia właściwej uchwały przez Zarząd Giełdy
Papierów Wartościowych S.A.
Zgodnie z przekazanymi przez FAMUR S.A. informacjami:
- jeżeli po przeprowadzeniu Wezwania FAMUR S.A. osiągnie co najmniej 95% (lecz mniej niż 100%) ogólnej liczby głosów
w Primetech, FAMUR S.A. zamierza przeprowadzić przymusowy wykup akcji Primetech, posiadanych przez pozostałych,
mniejszościowych akcjonariuszy Primetech, zgodnie z art. 82 Ustawy.
- przeprowadzenie planowanego przez FAMUR S.A. Wezwania jest między innymi związane z realizacją przez FAMUR
S.A. przyjętych działań zmierzających do utrzymywania optymalnej pod względem właścicielskim i operacyjnym
struktury Grupy FAMUR.
Szczegółowe informacje dot. Wezwania znajdą się w treści samego Wezwania, które zostało ogłoszone zgodnie z
Ustawą, a którego tekst udostępniony został m.in. na stronie internetowej Santander BM
(https://www.santander.pl/_fileserver/item/1504670) oraz FAMUR S.A. (https://famur.com/wezwanie-dozapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-spolki-primetech-sa-ogloszone-przez-famur-sa-komunikat).
Zakończenie przyjmowania zapisów przypada na 9 września 2020 r. a więc pod dacie publikacji niniejszego
sprawozdania.
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
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5.

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

Zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę nie znajdują się obecnie żadne akcje
PRIMETECH S.A., z zastrzeżeniem, że na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień zatwierdzenia i publikacji niniejszego
sprawozdania finansowego znaczący pakiet akcji Emitenta posiadał pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez TDJ S.A.
oraz jej spółki zależne.

6.

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

PRIMETECH S.A.
SYTUACJA KADROWA
Przeciętne zatrudnienie PRIMETECH S.A. przedstawiało się następująco:
OSOBY
30.06.2020

30.06.2019

PRACOWNICY UMYSŁOWI

14

28

PRACOWNICY FIZYCZNI

43

32

OGÓŁEM

57

60

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE
Podstawowym segmentem operacyjnym Spółki jest segment –„USŁUGI GÓRNICZE”, który obejmuje usługi utrzymania
ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych kopalni soli potasowej.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego – USŁUGI
GÓRNICZE:
Od 01.01.2020
do 30.06.2020

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

12 014
10 182
1 832
1 093
739

Od 01.01.2019
do 30.06.2019

13 323
9 860
3 463
2 836
627

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 01.01.2020
do 30.06.2020

Od 01.01.2019
do 30.06.2019

287
287
178
109

153
153
118
35
7
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Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną przychodów

Region Geograficzny
Polska
Unia Europejska
Przychody z tytułu dostaw i usług, razem

Od 01.01.2020
do 30.06.2020

Od 01.01.2019
do 30.06.2019

287
12 014
12 301

153
13 323
13 476

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych
przychodów Grupy Emitenta
Za okres od stycznia do czerwca 2020 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte
z jednym kontrahentem. Przychody z Mines De Potasse D’Alsase (Francja) w wysokości 12 014 tys. zł. zostały
zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; 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.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2020 roku wyniosły 12 301 tys. zł.
z działalności kontynuowanej. Spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku 2019 wyniósł
1 175 tys. zł, w związku z niższymi wpływami kontraktowymi z MDPA. Wśród przyczyn spadku można wyróżnić
raportowaną przez spółkę sytuację związaną z czasowym zamknięciem kopalni MDPA, w związku z sytuacją pandemii
COVID-19.
Zysk brutto na sprzedaży w I półroczu 2020 roku wyniósł 2 119 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym
okresie 2019 roku, tj. 3 616 tys. zł.
Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2020 roku 1 271 tys. zł. W związku ze zmianami w składzie Grupy (m.in.
brakiem kosztów związanych z PBSz), są one niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku (2 954 tys. zł) o
wartość 1 683 tys. zł.
Zysk na działalności operacyjnej w I półroczu 2020 r. wyniosło 986 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego
wartość zysku na działalności operacyjnej wyniosła: 508 tys.
Saldo działalności finansowej Emitenta w I półroczu 2020 roku było ujemne i wyniosło (-) 297 tys. zł. W analogicznym
okresie roku ubiegłego saldo na działalności finansowej było również ujemne – jego wartość wyniosła: (-) 2 114 tys. zł.
Znacząca poprawa salda na działalności finansowej wynika ze spłaty części Umowy Restrukturyzacyjnej Grupy KOPEX,
która zgodnie z zapisami umowy została efektywnie przypisana do PBSz S.A. W związku ze sprzedażą PBSz S.A. oraz
wynikającą stąd spłatą „transzy B” tejże umowy, Spółka w 1 półroczu 2020 r. ponosiła znacznie niższe koszty finansowe.
W I półroczu 2020 roku Emitent uzyskał zysk netto z działalności kontynuowanej w wysokości: 359 tys. zł.
W analogicznym okresie roku ubiegłego Emitent poniósł stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości:
(-) 1 623 tys. zł.
Ogółem zysk netto za okres I półrocza 2020 roku wyniósł 359 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym
okresie 2019 roku: strata netto (-) 2 131 tys. zł.
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GRUPA KAPITAŁOWA
SYTUACJA KADROWA
Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PRIMETECH przedstawiało się następująco:
OSOBY
30.06.2020
PRACOWNICY UMYSŁOWI

36

30.06.2019
283

PRACOWNICY FIZYCZNI

101

739

OGÓŁEM

137

1 022

Spadek przeciętnego zatrudnienia w Grupie w I półroczu 2020 r. osób względem I półrocza 2019 r. wiąże się głównie z
dekonsolidacją PBSz (zatrudniającego w 1 półroczu 2019r. ok. 88% całości pracowników Grupy), wynikającą ze zbycia
udziałów w maju 2019 r.

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE
W związku z wygaszeniem działalności w obszarze obrotu węglem oraz sprzedaży udziałów w PBSz S.A., obecnie
podstawowym 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 przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego:
Od 01.01.2020
do 30.06.2020

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

18 659
15 660
2 999
2 193
806

Od 01.01.2019
do 30.06.2019

116 994
102 150
14 844
794
6 125
7 925

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące pozostałej sprzedaży
Od 01.01.2020
do 30.06.2020

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

287
287
209
78

Od 01.01.2019
do 30.06.2019

153
153
69
84

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

Od 01.01.2020
do 30.06.2020

Od 01.01.2019
do 30.06.2019

6 932
12 014
18 946

99 036
18 111
117 147

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych
przychodów Grupy Emitenta
Za okres od stycznia do czerwca 2020 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte
z jednym kontrahentem. Przychody z Mines De Potasse D’Alsase (Francja) w wysokości 12 014 tys. zł. zostały
zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; 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) Grupy w 100,0%
zlokalizowane są w kraju pochodzenia Grupy.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej za I półrocze 2020
roku wyniosły 18 946 tys. zł. na działalności kontynuowanej. Wyniki te są niższe od wyników jakie Grupa wypracowała w
analogicznym okresie 2019 roku (117 147 tys. zł.). Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł 98 201 tys. zł. Tak znaczny
spadek przychodów w Grupie w I półroczu 2020 r. względem I półrocza 2019 r. wiąże się głównie z dekonsolidacją PBSz,
wynikającą ze zbycia udziałów na rzecz JSW w maju 2019 r.
Zysk brutto na sprzedaży w I półroczu 2020 roku wyniósł 3 286 tys. zł. w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym
okresie 2019 r. (14 997 tys. zł.), wykazując spadek o 11 711 tys. zł.
Koszty ogólnego zarządu wyniosły w I półroczu 2020 roku 2 402 tys. zł i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie
2019 roku (6 194 tys. zł) o 3 792 tys. zł.
Grupa Kapitałowa w I półroczu 2020 r. uzyskała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 1 755 tys. zł
w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2019 roku (7 872 tys. zł) wykazując spadek o 6 117 tys. zł.
Saldo na działalności finansowej, (uwzgledniające zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych) w I półroczu 2020 roku było ujemne (-348 tys. zł). W analogicznym okresie roku saldo to było
dodatnie - jego wartość wyniosła: 116 957 tys. zł. Tak duża różnica na saldzie z działalności finansowej spowodowana
był sprzedażą spółki PBSZ S.A.
Zysk brutto Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020 roku wyniósł 1 407 tys. zł .
W I półroczu 2020 roku Grupa Kapitałowa uzyskała zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej
w wysokości 942 tys. zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki
dominującej wyniósł 123 010 tys. zł., z tego z działalności kontynuowanej 123 518 tys. zł. Tak wysoki wygenerowany w
2019 r. zysk był związany ze wspomnianą sprzedażą akcji spółki PBSz, co wpłynęło na rozpoznanie przez Grupę Primetech
zysku na sprzedaży akcji w wysokości 120 426 tys. zł.
KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA
Działalność Grupy Primetech jest koncentrowana na obszarach związanych z prowadzeniem działalności handlowousługowej obejmującej głównie realizację kontraktu MDPA (opisanej w innych częściach niniejszego sprawozdania) oraz
działalności spółki Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. W związku z tym jej skonsolidowane przychody i
wyniki finansowe będą kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do poprzednich okresów.
W 1 półroczu 2020 r. nie zanotowano znaczących zmian w zakresie głównych pozycji bilansowych oraz rachunku
przepływów pieniężnych.
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Wartość sumy bilansowej PRIMETECH S.A. na koniec czerwca 2020 roku wynosiła 17 795 tys. zł. i w stosunku do stanu
na koniec 2019 r. zwiększyła się o 590 tys. zł (ok. 3%), w związku ze wzrostem aktywów obrotowych.
W Grupie Kapitałowej PRIMETECH zmiana wartości aktywów jest jeszcze niższa – ich łączna wartość spadła o ok. 1% - z
kwoty 29 336 tys. zł - do kwoty 29 080 tys. zł. Wartość kapitału grupy wzrosła z 3 771 tys. zł do kwoty 4 719 tys. zł., przy
jednoczesnym spadku zobowiązań i rezerw na zobowiązania o kwotę - 1 204 tys. zł.
W dniu 24 kwietnia 2020 r. Zarząd Emitenta (jako Zastawca) zawiadomił o podpisaniu przez drugą stronę, tj. FAMUR S.A.
(jako Zastawnik), umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na 16 udziałach spółki zależnej Emitenta ŚTW DALBIS Sp.
z o.o., składających się na cały kapitał zakładowy tej spółki, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30 mln zł,
celem zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych istniejących lub przyszłych, warunkowych lub bezwarunkowych
Zastawnika w stosunku do Zastawcy, wynikających z (1) Umowy ramowej pożyczki z dnia 18 grudnia 2018 r. oraz (2)
Umowy pożyczki odnawialnej z dnia 10 maja 2019 r., (których łączne saldo na dzień 31.12.2019 wynosi 12, 3 mln zł), w
tym, między innymi celem zabezpieczenia roszczeń o spłatę kwoty pożyczki i o zapłatę wszelkich odsetek (w tym odsetek
za opóźnienie) i roszczeń, wraz z ewentualnymi roszczeniami ubocznymi i akcesoryjnymi. Ustanowienie zastawu wynika
z powszechnie stosowanych praktyk rynkowych. Emitent potwierdził jednocześnie, że warunki zawartej umowy zastawu
są zgodne z warunkami rynkowymi. (raport bieżący nr 6/2020).
7.

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

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz Spółki zależne prowadziły statutową działalność gospodarczą.
Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotnych zdarzeń, dokonań lub niepowodzeń, które zaistniały w okresie od 1
stycznia 2020 roku do dnia bilansowego 30 czerwca 2020 r. oraz po tym dniu, do daty publikacji sprawozdania:
Zdarzenia w okresie bilansowym:
•

W dniu 14 stycznia 2020 r. Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu pomiędzy spółką zależną Emitenta - Śląskie
Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. ( ŚTW DALBIS, lub "Wykonawca") - a Powiatem Kazimierskim
(„Zamawiający") umowy na "Budowę rurociągu wód geotermalnych w miejscowości Cudzynowice - Kazimierza
Wielka, gm. Kazimierza Wielka oraz na wykonanie otworu chłonnego Cudzynowice GT-2 w miejscowości
Kazimierza Wielka, gm. Kazimierza Wielka, powiat kazimierski". Zadanie objęte Umową, realizowane będzie przez
ŚTW DALBIS, jako lidera konsorcjum. Łączna wartość brutto Umowy wynosi 6,2 mln zł. Ostateczny termin realizacji
Umowy określono na 30 września 2020 r. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych warunków
rynkowych stosowanych w tego typu umowach. (raport bieżący nr 1/2020)

•

W dniu 7 lutego 2020 r. Zarząd Emitenta poinformował, że na podstawie uchwały Zarządu Emitenta, pozytywnie
zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą Emitenta, podjął decyzję o utworzeniu odpisu na należności Emitenta z tyt.
sprzedaży do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("JSW") akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. ("PBSz") w
kwocie 5 000 000 zł, tj. w kwocie, stanowiącej część ceny sprzedaży akcji PBSz., która została zatrzymana przez JSW
zgodnie z pismem datowanym na dzień 20 sierpnia 2019 r., o którym Emitent uprzednio informował w raporcie nr
20/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. Odpis obciążył wyniki prezentowane w rocznym sprawozdaniu finansowym
Emitenta za rok 2019. Zarząd Emitenta wskazał, iż podtrzymuje stanowisko o braku podstaw do zatrzymania
przedmiotowej kwoty i w dalszym ciągu będzie dochodził należności, łącznie z podjęciem stosowanych kroków
prawnych. (raport bieżący nr 3/2020)

•

W dniu 18 marca 2020 r. Zarząd Emitenta zawiadomił o otrzymaniu informacji o czasowym ograniczeniu realizacji
usług kontraktowych Emitenta w ramach umowy z firmą Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim
we Francji (MDPA), której przedmiotem jest: "Utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i
zamknięcie zakładu górniczego". Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji ze strony MDPA jest pandemia COVID19 i wprowadzone w związku z jej rozprzestrzenianiem środki ostrożności, w postaci czasowego ograniczenia pracy
kopalni, w której jest realizowany przedmiotowy Kontrakt tylko do niezbędnych czynności zmierzających do
zabezpieczenia instalacji dołowych i powierzchniowych i utrzymywania ich w gotowości do pracy. (raport bieżący
4/2020). W następstwie prowadzonych rozmów z kontrahentem strony ustaliły zasady świadczenia usług w
ograniczonej formie, uwzględniające regulacje i zalecenia rządu Francuskiego związane z przeciwdziałaniem
rozprzestrzeniania się COVID-19. Po dniu bilansowym strony podpisały aneks do kontraktu, regulujący zasady
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dokonywania płatności z tytułu jego realizacji do czasu zniesienia wprowadzonych ograniczeń. W związku
z ograniczeniami administracyjnymi oraz podpisanym aneksem, obniżone fakturowanie obowiązywało do maja
2020 r. i począwszy od niniejszego miesiąca strony wróciły to wartości fakturowania typowych dla okresu sprzed
podpisania aneksu. Emitent informuje, iż wedle jego najlepszej wiedzy czasowe zmniejszenie poziomu płatności
nie powinno wpłynąć w istotnym stopniu na obniżenie szacowanego, możliwego do uzyskania poziomu rocznego
przychodu Emitenta na rok 2020. (raport bieżący nr 4/2020).
•

W dniu 5 maja 2020 r. Zarząd PRIMETECH S.A., jako Pożyczkobiorca, poinformował o podpisaniu z FAMUR S.A, jako
Pożyczkodawcą, aneksu do umowy pożyczki odnawialnej z dnia 10 maja 2019 r. Na mocy niniejszego Aneksu,
ostateczny termin spłaty wszystkich transz pożyczki udzielonej w ramach limitu zostaje wydłużony do dnia 10 maja
2021 r . (raport bieżący 7/2020).

Zdarzenia po dniu bilansowym:
•

W dniu 6 sierpnia 2020 r. Zarząd Emitenta zawiadomił o utworzeniu rezerwy w kwocie 550 tys. zł ("Rezerwa"), w
związku z możliwością wystąpienia roszczenia względem Emitenta, jako podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo.
Niniejsza odpowiedzialność posiłkowa dotyczy zwrotu korzyści majątkowej, stanowiącej kwotę uszczuplonego
podatku VAT oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z toczącym się postępowaniem, w związku ze
zdarzeniem gospodarczym z 2008 roku tj. zawarciem umowy leasingu zwrotnego pomiędzy ówczesną spółką
zależną Emitenta (Kopex Equity sp. z o. o.) a spółką Solagro sp. z o.o.
Niniejsza rezerwa zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości została utworzona w ciężar wyniku za 1 półrocze
2020 r. Zarząd Spółki wskazał, iż w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w w/w sprawie, zostaną wykorzystane
wszelkie przewidziane przepisami środki prawne celem obrony interesów Spółki. (raport bieżący nr 14/2020)

Wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie internetowej PRIMETECH S.A. pod adresem: www.primetechsa.pl.

8.

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

W okresie 1 półrocza 2020 r. światowa pandemia COVID-19 miała wpływ na realizację kontraktu z firmą Mines de
Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji (dalej: MDPA).
Szersze informacje dotyczące ograniczeń w realizacji w/w kontraktu znajdują się w rozdziale 17, a dodatkowe informacje
na temat ryzyk epidemicznych przedstawiono w rozdziale nr 18 niniejszego sprawozdania.
9.

OBJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE
W PREZENTOWANYM OKRESIE

SEZONOWOŚCI

LUB

CYKLICZNOŚCI

DZIAŁALNOŚCI

EMITENTA

Emitent oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta nie prowadzą działalności gospodarczej o charakterze
cyklicznym i sezonowym.
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
W I półroczu 2020 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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11. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
WYPŁACONEJ
(LUB
ZDEKLAROWANEJ)
DYWIDENDY,
I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJE, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE

ŁĄCZNIE

W I półroczu 2020 r. oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały ani nie
deklarowały wypłaty dywidendy.
12. 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.
13. 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 2020.
14. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach toczy się postępowanie, dotyczące zdarzenia gospodarczego
z 2008 roku tj. zawarcia umowy leasingu zwrotnego pomiędzy ówczesną spółką zależną Emitenta (Kopex Equity sp. z
o.o.), a spółką Solagro sp. z o.o. Emitent jest podmiotem pociągniętym do odpowiedzialności posiłkowej. Niniejsza
odpowiedzialność posiłkowa dotyczy zwrotu korzyści majątkowej, stanowiącej kwotę uszczuplonego podatku VAT oraz
ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z toczącym się postępowaniem.
Na poczet wystąpienia roszczenia względem Emitenta, PRIMETECH S.A. utworzył rezerwę w kwocie 550 tys. zł, o czym
informował w raporcie bieżącym nr 14/2020.
Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w w/w sprawie, zostaną wykorzystane wszelkie
przewidziane przepisami środki prawne celem obrony interesów Spółki.
Przed sądem w Hiszpanii toczy się postępowanie, prowadzone z powództwa złożonego przeciwko Emitentowi w sprawie
z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych. Sprawa dotyczy wyrównania wysokości składek z tytułu
ubezpieczenia społecznego, odprowadzanych przez Oddział Emitenta w Hiszpanii w latach 1997 – 2003. Kwota
potencjalnego roszczenia jest trudna do oszacowania, jednakże powinna być znacząco niższa niż określona przez sąd i
wniesiona przez Emitenta kwota potrzebna do wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej instancji, czyli
równowartość 170 tys. EUR (jest to kwota stanowiąca całość zobowiązań lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych
w stosunku do byłego pracownika (który jest powodem w sprawie), a nie kwota która byłaby ewentualnie należna od
Emitenta, tj. kwota samego wyrównania). Emitent pozostaje pod stałą opieką odpowiednich, miejscowych służb
prawnych, które analizują problem i podejmują wszelkie niezbędne czynności w celu jego rozwiązania. Ponadto, Spółka
na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. Emitent pragnie nadmienić, że do tej pory wszystkie podobne postępowania,
obejmujące podobne roszczenia dotyczące historycznej działalności Emitenta w Hiszpanii, kończyły się wynikiem
pozytywnym dla Spółki.
15. WYKAZ INFORMACJI O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z
PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE
W okresie I półrocza 2020 roku miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, które oparte były na cenach
rynkowych i w opinii Zarządu były transakcjami typowymi i rutynowymi.
16. 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.
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17. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE GRUPY MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ GRUPĘ WYNIKI W
PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU
•

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy

11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa COVID-19. Dynamika
i zasięg rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz na świecie, a także związane z tym działania
prewencyjne, wprowadzane przez poszczególne kraje, wpłynęły na każdy aspekt życia gospodarczego. W szczególności,
w okresie marzec – czerwiec 2020 roku Grupa PRIMETECH musiała zminimalizować ryzyko zakłócenia ciągłości
operacyjnej oraz ograniczyć negatywne skutki wpływu pandemii na Grupę.
Zarząd Emitenta podjął szereg działań zmierzających do ograniczenia wpływu epidemii wirusa COVID-19 na działalność
Grupy, a w szczególności mających na celu zapewnienie ciągłości operacyjnej Grupy Emitenta takich jak wdrożenie
wszelkich wytycznych rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz pozostałe instytucje krajowe, w tym
wymagane na rynku francuskim (dotyczy kontraktu MDPA).
W celu ograniczenia kontaktów i tym samym minimalizacji ryzyka całkowitego wyłączenia kluczowych funkcji
ograniczane zostały kontakty bezpośrednie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji, rozszerzono w
maksymalnie możliwy sposób elektroniczny obieg dokumentów w komunikacji.
Pracownicy świadczący usługi we Francji stosują zasady określone przez kontrahenta (MDPA), zgodne z właściwymi
regulacjami prawa lokalnego. Prace na miejscu zostały przeorganizowane przez lokalne kierownictwo spółki,
dostosowując je wymaganego, ograniczonego czasowo poziomu usług. Zastosowano specjalne środki zabezpieczenia,
jak środki ochrony indywidualnej, odległości między osobami, dezynfekcja, restrykcje w użytkowaniu pomieszczeń, czy
szkolenia. Nadto, uzyskano od administracji francuskiej wypłatę świadczenia publicznego z tytułu sytuacji związanej z
pandemią.
Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój zagrożenia związanego z wirusem COVID-19 i jego potencjalny wpływ na rynki, na
których działa Emitent oraz Grupa Kapitałowa Emitenta, nadto ocenia, czy i jakie ewentualne korekty będą odpowiednie
w planowaniu biznesowym.
Wpływ pandemii COVID -19 na osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne w pierwszym półroczu 2020r. był związany w
największym stopniu z realizacją kontraktu z firmą Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji
(dalej: MDPA).
W marcu 2020 r. Emitent otrzymał informację o czasowym ograniczeniu realizacji usług kontraktowych Emitenta w
ramach tej umowy, której przedmiotem jest: "Utrzymanie ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych i zamknięcie
zakładu górniczego". Powodem podjęcia przedmiotowej decyzji były wprowadzone w związku z pandemią i jej
rozprzestrzenianiem się środki ostrożności, w postaci czasowego ograniczenia pracy kopalni, w której był i jest
realizowany przedmiotowy Kontrakt tylko do niezbędnych czynności zmierzających do zabezpieczenia instalacji
dołowych i powierzchniowych i utrzymywania ich w gotowości do pracy. Emitent w treści komunikatu wskazał, iż
prowadzone czasowe ograniczenia mogą mieć wpływ na przychody kontraktowe Emitenta i tym samym mogą mieć
wpływ na przepływy finansowe z tytułu Kontraktu generowane w okresie obowiązywania ograniczenia.
Łączna, szacunkowa wartość niższych wpływów z realizowanego kontraktu wynosi ok. 6% rocznego przychodu na
kontrakcie, a po uwzględnieniu otrzymanej przez oddział Emitenta pomocy publicznej na lokalnym rynku, łączna wartość
niższych wpływów szacowana jest na ok. 4% rocznej wartości kontraktu.
Emitent wskazuje, iż w związku ze zniesieniem ograniczeń od dnia 11 maja 2020 r., zgodnie ze stanem na dzień
przekazania niniejszego sprawozdania do publikacji - prace na przedmiotowym kontrakcie są prowadzone już w pełnym
zakresie. Emitent podkreśla jednak, iż w przypadku ponownego, dalszego rozprzestrzeniania się wirusa i nasilenia
pandemii we Francji istnieje ryzyko ponownego ograniczenia zakresu prac.
Skala dalszego wpływu pandemii na spowolnienie krajowego i globalnego wzrostu gospodarczego jest obecnie
niemożliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym oddziaływaniem lub kontrolą ze strony Emitenta jak
i Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i w razie stwierdzenia iż może
mieć ona znaczący wpływ, niezwłocznie poinformuje o tym rynek.
Ocena wpływu kryzysu COVID-19 na spłatę sytuacje płynnościową Spółki znajduje się w Nocie nr 12 Śródrocznego
Skróconego Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2020 roku.
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•

Ograniczanie nakładów w sektorze wydobywczym węgla u producentów krajowych i zagranicznych z uwagi
na trudną sytuację na rynku

Istotny wzrost niepewności gospodarczej na skutek kryzysu COVID-19 oraz kontynuacja spadku cen węgla na rynkach
globalnych przekłada się na ograniczenie działalności podmiotów branży górniczej zarówno w kraju jak i zagranicą,
redukcję planowanych inwestycji, a tak spadek wydobycia w następstwie zagrożenia epidemiologicznego
w poszczególnych kopalniach oraz ogólnego spadku popytu na węgiel przyczynia się do niższego zapotrzebowania na
usługi górnicze. Grupa monitoruje bieżącą sytuację na rynkach, na których działa i będzie odpowiednio dostosowywać
swoje zdolności produkcyjne, zasoby operacyjne oraz strukturę kosztów do zmieniających się warunków.
•

Trudna sytuacja ekonomiczna polskiego górnictwa i oczekiwana restrukturyzacja

Trudna sytuacji ekonomiczna polskiego górnictwa węgla kamiennego, pogłębiona pandemią COVID-19 wymusza
podjęcie działań naprawczych. Zakres, skala oraz metoda przeprowadzenia potencjalnej restrukturyzacji sektora
górnictwa nie jest obecnie znana, ale ze względu na świadczone w Grupie Emitenta usługi na rzecz branży, skutki
ewentualnej restrukturyzacji mogą wpłynąć na przyszłe wyniki Emitenta. Szczególnie trudna sytuacja ekonomiczna jest
w Polskiej Grupie Górniczej (PGG). Oczekuje się, że plan restrukturyzacji PGG uzgodniony wspólnie przez Zarząd PGG,
Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz stronę społeczną ma być gotowy do końca września 2020r. i w zależności od
ustaleń realizacja tego planu może mieć wpływ na działalność i przyszłe wyniki finansowe Grupy w kolejnych kwartałach.
18. OPIS PODSTAWOWYCH ZAGROŻEŃ I CZYNNIKÓW RYZYKA.
Poniższa sekcja Sprawozdania przedstawia opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z podziałem na trzy kluczowe
grupy.
1.

Ryzyka wynikające z otoczenia zewnętrznego
• Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie
• Ryzyko zmian na globalnym rynku energii oraz presji środowiskowej
• Ryzyko wzrostu cen materiałów, energii, kosztów pracy, wahania w popycie na produkty Grupy FAMUR,
znacznych zakłóceń w łańcuchach dostaw lub znaczące niedobory materiałów
• Ryzyko zagrożenia epidemiologicznego
• Ryzyko zmiany przepisów podatkowych lub ich interpretacji

2.

Ryzyka operacyjne
• Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów oraz braku wyboru oferty Emitenta na obsługę MDPA
na kolejne lata

3.

Ryzyka finansowe
• Ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z branży górniczej
• Ryzyko zmienności kursów walutowych
• Ryzyko zmienności stopy procentowej
• Ryzyko przekroczenia wskaźników finansowych w umowach kredytowych
• Wpływ roszczenia z polisy D&O
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RYZYKA WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO:
Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie
• Wyniki operacyjne Grupy w istotnej mierze zależą od krajowych i globalnych warunków makroekonomicznych, a w
szczególności w obsługiwanej przez Grupę branży górniczej.
• Popyt na produkty Grupy w dużej części ma charakter falowy powiązany z cyklami inwestycyjnymi w sektorze
wydobywczym
• Inwestycje w sektorze wydobywczym, a w konsekwencji popyt na produkty Grupy, może być istotnie ograniczony w
okresach spowolnienia gospodarczego, przejawiającego się ogólnym niższym poziomem inwestycji, często w wyniku
spadku poziomu zaufania przedsiębiorców, niższymi zyskami przedsiębiorstw, ograniczonym dostępem do kredytów,
wzrostem stopy bezrobocia, nadwyżką mocy produkcyjnych.
• Przedłużające się osłabienie gospodarcze może skutkować wyższymi kosztami związanymi z przeterminowanymi i
zagrożonymi należnościami, koniecznością rozpoznania odpisów aktualizujących aktywa.
• Istotnymi odbiorcami produktów i usług Grupy są przedsiębiorstwa z branży wydobywczej, w której poziom nakładów
jest uzależniony od obecnych oraz oczekiwanych poziomów ceny węgla na rynkach światowych i krajowych
• Ceny węgla podlegają ciągłym i często gwałtownym i nieoczekiwanym zmianom w następstwie zmian ogólnej
aktywności gospodarczej, regulacjom rządowym, wartości poziomu zapasów, polityki środowiskowej, poziomu
produkcji i konsumpcji energii (węgiel energetyczny) i stali (węgiel koksujący), zmianom technologicznym,
substytutom dla tych nośników energii (np. spadające ceny gazu lub źródła odnawialne energii), ewentualne
zakłócenia w produkcji lub dostawach tych surowców na rynkach globalnych
• Powyższe czynniki ekonomiczne mogą wpływać na zmniejszenie w przyszłości nakładów inwestycyjnych przez
naszych kontrahentów a przez to prowadzić do ograniczenia zamówień na usługi Grupy.
Ryzyko zmian na globalnym rynku energii oraz presji środowiskowej
• Polityki dekarbornizacji i presji na zmniejszenie udziału węgla w strukturze nośników energii w niektórych regionach
świata (Unia Europejska), przy wsparciu międzynarodowych organizacji prowadzącego do spadku popytu na węgiel
energetyczny.
• W konsekwencji niższe nakłady inwestycyjne branży górniczej węgla energetycznego zarówno lokalnie, jak i w ujęciu
globalnym.
Ryzyko wzrostu cen kosztów pracy, wahania w popycie na produkty Grupy, znacznych zakłóceń w ze strony
kooperantów
• W przypadku wystąpienia wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego w kraju oraz za granicą, zwłaszcza w branży
budowalno-montażowej, może to implikować wzrost kosztów pracy a także zwiększenie kosztów usług.
• Wystąpienie pandemii może znacząco zwiększyć ryzyko przerwania ciągłości łańcucha dostaw ze strony
kooperantów.
• Ograniczony dostęp do wysokokwalifikowanej kadry, a także wzrost oczekiwań płacowych osób zatrudnionych mogą
powodować presję na wzrost płac oraz być przyczyną trudniejszego pozyskiwania nowych pracowników i tym samym
wpływać negatywnie na zakładane tempo oraz efektywność planowanego rozwoju.
• Powyższe czynniki mogą skutkować wahaniami rentowności Grupy w stopniu, w jakim nie uda się w pełni
odzwierciedlić tych wzrostów kosztów w realizowanych zamówieniach i oferowanych produktach, poprawie
produktywności oraz poprzez programy optymalizacji kosztów.
Ryzyko zagrożenia epidemiologicznego
• Możliwość wprowadzenia restrykcji administracyjne w kraju i zagranicą, w tym ruchu transgranicznym (np. COVID19).
• Możliwość istotnego spadku aktywności gospodarczej i spadku popytu na produkty i usługi Grupy.
• Ograniczone funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie sprzedaży, zakupów,
działalności operacyjnej.
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Ryzyko zmiany przepisów podatkowych lub ich interpretacji
• Częste zmiany w obowiązujących przepisach prawa podatkowego w Polsce oraz stosowanej wykładni przez organy
administracyjne
• Negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej mogą mieć zwłaszcza zmiany w zakresie prawa podatkowego,
prawa pracy czy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
• Rozbieżności w interpretacji przepisów rodzi ryzyko przyjęcia przez organy kontrolne odmiennej interpretacji od już
zastosowanej przez spółkę i będącej w konsekwencji podstawą możliwości nałożenia kar (co może wywrzeć istotny
wpływ na działalność Grupy, zarówno pod względem aktualnej sytuacji finansowej, jak i dalszych perspektyw
rozwoju)
• Panująca pandemia COVID-19 może również wpływać na wprowadzanie zmian w obszarze prawno-podatkowym
• Funkcjonowanie w strukturze Grupy Kapitałowej i występowanie wzajemnych transakcji między spółkami Grupy rodzi
ryzyko wynikające z ustalania cen transferowych

RYZYKA OPERACYJNE:
Ryzyko ograniczonej dywersyfikacji źródeł przychodów oraz braku wyboru oferty Emitenta na obsługę MDPA na
kolejne lata.
• Obecnie realizowana umowa wieloletnia z MDPA jest kluczowym kontraktem dla działalności PRIMETECH S.A.
• W ostatnim czasie został rozpisany nowy przetarg publiczny na dalsze, kilkuletnie prace w przedmiotowej kopalni w
MDPA. Proces przetargowy jest kilkuetapowy, a pełnego zakończenia przetargu wraz z podpisaniem umowy (umów)
można spodziewać się do końca 2020 roku. Emitent bierze udział w niniejszym postępowaniu, jako jeden z oferentów.
Z uwagi na trudną, bieżącą oraz spodziewaną sytuację na rynkach usługowych, na którą ma wpływ pandemia wirusa
COVID-19, można oczekiwać wzmożonej konkurencji w przetargu, co powoduje brak pewności co do wyników
ostatecznego rozstrzygnięcia.
• Aktualnie realizowany kontrakt MDPA obowiązuje do 30.06.2021 (a więc przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dany
publikacji raportu), natomiast po tym okresie możliwa jest kontynuacja działalności przez spółkę w obecnym kształcie
lub w razie braku dalszej realizacji kontaktu, w formie spółki holdingowej lub w innej postaci. Spółka nie widzi ryzyka
zagrożenia kontynuacji działalności przez spółkę po 30.06.2021.

RYZYKA FINANSOWE:
Ryzyko pogorszenia sytuacji ekonomicznej spółek z branży górniczej
• Kontrahent nie dopełni zobowiązań umownych (ryzyko płynności/kredytowe).
• Opóźnianie w regulowaniu należności przez Kontrahentów Grupy.
• Istotne ograniczanie, zawieszanie realizacji kontraktów, dążenie do renegocjacji warunków lub wręcz próba
wycofania się z wcześniej zawartych umów na dostawy produktów i usług.
• Niewypłacalność kontrahenta, częściowa spłata należności lub znaczące opóźnienia w zapłacie należności mogące
skutkować trudnościami w wywiązywaniu się przez Grupę ze swoich zobowiązań.
• Konieczność tworzenia odpisów aktualizujących na należności i inne składniki majątkowe (zapasy, środki trwałe).
• Ograniczenie zamówień na produkty i usługi Grupy wskutek redukcji nakładów inwestycyjnych i poszukiwania
oszczędności przez kontrahenta.
• Wydłużanie terminów płatności przez odbiorców, zmiana oczekiwań w zakresie warunków finansowych przyszłych
kontraktów.
• Coraz gorsze postrzeganie branży górniczej przez rynek i instytucje finansowe, dążenie do ograniczania ekspozycji na
ryzyko górnicze przez instytucje finansowe i wiążące się z tym możliwe dążenie instytucji finansowych do ograniczania
zaangażowania finansowo-kredytowego w Grupie lub zmian w warunkach umownych.
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Ryzyko zmienności kursów walutowych
• Istotna część sprzedaży Grupy jest realizowana na rynku zagranicznym i przez to zawierana w walucie obcej, przez co
wyniki operacyjne oraz przepływy pieniężne Grupy mogą być narażone na ryzyko związane ze zmianą kursów walut
w zakresie, jakim przychody są denominowane w innej walucie niż koszty.
• Jednocześnie osłabienie kursu PLN w stosunku do EUR może działać korzystnie na wyniki osiągane przez Grupę.
Ryzyko zmienności stopy procentowej
• Grupa korzysta z finansowania zewnętrznego, bazującego na zmiennej stopie procentowej opartej o WIBOR,
jednocześnie odsetki od posiadanych wolnych środków pieniężnych również są uzależnione od wysokości stóp
procentowych,
• W zależności od aktualnych poziomów zadłużenia i wolnych środków pieniężnych zmienność stóp procentowych
może wpływać na osiągane wyniki oraz przepływy pieniężne
Wpływ roszczenia z polisy D&O
• 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 185 mln zł, przy czym maksymalna
kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel wynosi 100 mln zł (raport bieżący 41/2018).
• Korzystne rozstrzygnięcię sprawy może mieć istotny wpływ na wyniki PRIMETECH S.A. w przyszłości.
• Sprawa niniejsza w dalszym ciągu rozpoznawana jest przez ubezpieczyciela. Spółka jest w kontakcie
z ubezpieczycielem i w 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 zgłoszonych roszczeń.
19. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
Zarząd PRIMETECH S.A. w osobach Jana Poświaty – Prezesa Zarządu oraz Jakuba Dzierzęgi – Wiceprezesa Zarządu
oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku i
dane porównywalne oraz półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 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. w osobach Jana Poświaty – Prezesa Zarządu oraz Jakuba Dzierzęgi – Wiceprezesa Zarządu
oświadcza, że półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej w I półroczu 2020
roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej,
w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
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