Pytania dotyczą roku obrotowego 2018.
1. Proszę podać, ile osób z rodziny głównych właścicieli tj. Pani Elżbiety Tarczyńskiej i Jacka
Tarczyńskiego zatrudnionych jest w grupie kapitałowej Tarczyński S.A.? Jakie są całkowite
koszty z tego tytułu?
ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
W firmie zatrudnione są 4 osoby z najbliższej rodziny Elżbiety i Jacka Tarczyńskich. Ich
wynagrodzenia są rynkowe.
2. Jaki jest cel biznesowy przystąpienia przez Spółkę jako dłużnik solidarny do umowy kredytu
udzielonego spółce EJT sp. z o.o. z przeznaczeniem na finansowanie nabycia przez EJT Akcji
Spółki w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji? (Sprawozdanie Zarządu z
Działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018, punkt 6.1.)
ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
Przystąpienie przez Tarczyński SA jako dłużnik solidarny do umowy kredytu udzielonego
spółce EJT sp. z o.o. realizuje cel biznesowy jakim jest uzyskanie dodatkowego dochodu z
przedmiotowego tytułu, jak również stabilizacja akcjonariatu spółki. Nadto EJT sp. z o.o.
jest z perspektywy Tarczyński SA traktowana jako inwestor branżowy, co w dłuższej
perspektywie może wpływać pozytywnie na możliwości rozwojowe spółki, w tym związane
z zaangażowaniem kapitału akcjonariuszy.
3. Proszę podać wysokość wynagrodzenia jakie spółka otrzymuje z tytułu przystąpienia do długu
razem ze spółką EJT? (Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za okres 12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2018, punkt 6.1., poniżej wycinek z niniejszego dokumentu)

ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
Wynagrodzenie otrzymywane przez spółkę z tytułu przystąpienia do długu razem ze spółką
EJT sp. z o.o. zostało ustalone w oparciu o oferty na udzielenie finansowania analogicznego
do finansowania udzielonego przez Spółkę. Ponadto Zarząd Spółki kierował się własnym
doświadczeniem w zakresie warunków rynkowych analogicznych umów.
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4. Czy przystąpienie do długu ograniczyło zdolność spółki do pozyskiwania finansowania
dłużnego lub wpłynęło na obniżenie limitów kredytowych w bankach? (Sprawozdanie
Zarządu z Działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2018, punkt
6.1.)
ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
Przystąpienie do długu nie ograniczyło zdolności spółki do pozyskiwania finansowania
dłużnego. Zgodnie z wielokrotnie przedstawianą strategią finansowania działalności, jest
ona skoncentrowana na finansowaniu kredytowym oraz w postaci leasingu. Już po
przystąpieniu do długu, Spółka pozyskała kolejne limity finansowania inwestycyjnego,
zapewniające realizację kluczowych i drobniejszych inwestycji rozwojowych oraz
remontowych.
5. Proszę przedstawić listę obecność z wszystkich posiedzeń Rad Nadzorczych, które odbywały
się w roku 2018?
ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
Lista obecności na posiedzeniach Rady Nadzorczej w roku 2018, wyglądała następująco:
1. POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ z dnia 18.05.2018r
LISTA OBECNOŚCI Rady Nadzorczej „TARCZYŃSKI” S.A. z dnia 18.05.2018r.:
1. Edmund Bienkiewicz
2. Elżbieta Tarczyńska
3. Piotr Łyskawa
4. Tadeusz Trziszka
5. Krzysztof Wachowski
6. Andrzej Sołdek

- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

2. POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ z dnia 18.09.2018r
LISTA OBECNOŚCI Rady Nadzorczej „TARCZYŃSKI” S.A. z dnia 18.09.2018r.:

1.
2.
3.
4.
5.

Edmund Bienkiewicz
Piotr Łyskawa
Elżbieta Tarczyńska
Jacek Osowski
Krzysztof Wachowski

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Rady Nadzorczej

3. POSIEDZENIE RADY NADZORCZEJ z dnia 14.12.2018r
LISTA OBECNOŚCI Rady Nadzorczej „TARCZYŃSKI” S.A. z dnia 14.12.2018r.:

1.
2.
3.
4.
5.

Krzysztof Wachowski
Edmund Bienkiewicz
Piotr Łyskawa
Jacek Osowski
Tadeusz Trziszka

-Przewodniczący Rady Nadzorczej
-Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej
-Członek Rady Nadzorczej

6. Kto jest głównym wykonawcą trwającej obecnie inwestycji związanej z rozbudową mocy
produkcyjnych w zakładach produkcyjnych należących do grupy kapitałowej Tarczyński S.A.?
ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
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Spółka od wielu lat nie realizuje inwestycji z udziałem Generalnego Wykonawcy. Nawet
duże projekty inwestycyjne prowadzone są metodą gospodarczą poprzez kontraktowanie
wykonawców, którzy zatrudniani są przez inwestora tj. Tarczyński S.A. w zależności od
branż (prace ziemne, konstrukcyjne, instalacyjne itd.). Nadto przez Tarczyński SA
zatrudniony jest Project Manager, który nadzoruje, koordynuje pracę wszystkich
Wykonawców, jak również Inspektorzy Nadzoru dla poszczególnych branż – budowlanej,
elektrycznej i instalacyjnej.
7. Dlaczego grupa kapitałowa Tarczyński S.A. udziela poręczeń prywatnym spółkom należącym
do właścicieli. Jaki jest cel biznesowy? Jakie spółka osiąga z tego tytułu korzyści?
(Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
2018, punkt 7, poniżej wycinek z niniejszego dokumentu)

ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
Tarczyński SA co do zasady nie udziela poręczeń prywatnym podmiotom należącym do
właścicieli. Opisana w sprawozdaniu transakcja miała charakter wyjątkowy związany z
faktem, że wskazany kontrahent nie dawał możliwości realizacji dostaw bezpośrednio do
zakładów produkcyjnych.
8. Transakcje z podmiotami powiązanymi. Charakter tych transakcji? Uzasadnienie biznesowe
dla tego rodzaju transakcji? Jakie usługi są świadczone przez te podmioty dla spółek z grupy
kapitałowej Tarczyński S.A. (Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 12 miesięcy
zakończony dnia 31 grudnia 2018, punkt 29.10)

ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
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W ramach transakcji z podmiotami powiązanymi, wskazanymi w sprawozdaniu
finansowym, spółka korzysta z powierzchni magazynowych i mroźni – relacja z Agro-Jet sp.
z o.o. oraz wynajmuje mieszkania dla swoich pracowników, zamieszkałych w
miejscowościach uniemożliwiających codzienny dojazd do pracy – relacja ze spółką Tarella.
Uzasadnienie biznesowe dla tych transakcji – spółka nie posiada wystarczających aktywów
pozwalających realizować te funkcje i cele. Umowy o podobnym charakterze zawiera także
z podmiotami trzecimi.
9. Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spólki z dnia 15/01/2018 w sprawie finansowania przez spółkę nabycia
emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu. Sąd nakazał
wstrzymanie wykonania uchwały nr 6. Następnie spółka złożyła zażalenie i w dniu 18 mają
2018 roku spółka otrzymała informację o oddaleniu zażalenia zgłoszonego przez spółkę.
Dlaczego zatem spółka nie zastosowała się do wydanego przez sąd postanowienia?
(Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia
2018, punkt 22, poniżej wycinek z niniejszego dokumentu)

ODPOWIEDŹ TARCZYŃSKI S.A.:
Nie jest prawdziwym stwierdzenie, że spółka nie zastosowała się do wydanego przez sąd
postanowienia. Należy podkreślić, że Tarczyński SA przystąpiła do finansowania przez
spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym
celu, jeszcze przed datą postanowienia wydanego przez sąd.
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