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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Tarczyński S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 grudnia 2021 roku otrzymał od spółki 
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.  - zarządzającej obszarem Kamiennogórskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - decyzję o akceptacji wniosku Emitenta w sprawie 
ubiegania się o udzielenie wsparcia publicznego dla planowanej inwestycji obejmującej zwiększenie mocy 
produkcyjnych istniejącego zakładu produkcyjnego Emitenta  („Inwestycja”), która zostanie zrealizowana na 
nieruchomości położonej w miejscowości Ujeździec Wielki o łącznej powierzchni 32,28 ha. 

Przedmiotowa decyzja została wydana na czas określony, tj. 10 lat od dnia jej wydania. 
W decyzji ustalono następujące warunki jej realizacji:
1. zwiększenie zatrudnienia w okresie realizacji Inwestycji oraz utrzymanie zwiększonego zatrudnienia po jej 
zakończeniu,
2. poniesienie na terenie realizacji Inwestycji kosztów kwalifikowanych o łącznej wartości co najmniej 183,3 mln zł 
w terminie do dnia 30 czerwca 2025 roku, 
3. zakończenie Inwestycji w terminie do dnia 30 czerwca 2025 roku,
4. maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych Inwestycji 238,3 mln zł,
5. spełnienie wskazanych kryteriów zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz zrównoważonego rozwoju 
społecznego.

Zasady udzielonego Spółce wsparcia publicznego zakładają zwrot w formie zwolnienia z podatku dochodowego 
do 25% wartości poniesionych kosztów, tj. do kwoty ok. 60 mln zł. Wartość ostatecznie udzielonego wsparcia 
może nieznacznie się różnić, co uzależnione jest od kwoty faktycznie poniesionych kosztów będących kosztami 
kwalifikowanymi oraz dochodowości Emitenta w okresie ważności decyzji. 

Zaplanowane działania inwestycyjne wynikają z potrzeby zabezpieczenia długoterminowych planów rozwojowych 
Emitenta. Celem przyszłej Inwestycji jest zwiększenie mocy produkcyjnych w istniejącym zakładzie produkcyjnym 
Emitenta poprzez rozbudowę powierzchni produkcyjnej oraz doposażenie zakładu. 
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