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Raport bieżący nr 19/2019
Temat: Odpis na utratę wartości udziałów w spółce OMEGA Minerals Trading and Investment.
Zarząd Eko Export S.A. ("Spółka", "Emitent”, „EEX”) z siedzibą w Bielsku-Białej informuje o podjęciu
decyzji o utworzeniu odpisu na udziałach w spółce OMEGA Minerals Trading and Investments S.A. z
siedzibą w Szwajcarii („OMS”). Decyzja została podjęta po sporządzonej w dniu dzisiejszym analizie
korzyści osiągniętych przez Eko Export z dotychczasowej współpracy i powiązania kapitałowego z
firmą OMS oraz na podstawie szacunków dotyczących potencjalnych korzyści, wynikających z dalszej
współpracy z OMS, możliwych do osiągnięcia przez Eko Export w latach następnych.
Spółka OMS dostarczała Eko Export, począwszy od 2012 roku, bardzo duże ilości mikrosfery szarej.
Należy zaznaczyć, że w tym czasie na europejskim rynku nie była dostępna mikrosfera biała.
EEX jest wiodącym w Polsce producentem mikrosfery. Do roku 2012 Spółka odnotowywała poważne
problemy z dostawami surowców, ich terminowością, cenami oraz odpowiednim wolumenem. To
powodowało, że EEX nie tylko nie była w stanie sprostać zapotrzebowaniu swoich odbiorów, ale
również wykorzystać istniejących możliwości zwiększenia skali sprzedaży. Biorąc pod uwagę
powyższe jednym z priorytetów, warunkujących sprawne i efektywne funkcjonowanie Spółki oraz jej
dalszy rozwój, stała się budowa stabilnej bazy surowcowej.
Do ważnych działań w tym kierunku, należy inicjowanie powiązań kapitałowych z firmami, które mają
dostęp do zasobów surowca i mogą zapewnić Spółce niezbędną jego ilość, na stabilnych warunkach
cenowych i w uzgodnionych terminach.
W przypadku mikrosfery szarej są to przede wszystkim firmy rosyjskie, szczególne takie, które
posiadają dostęp do zasobów surowca będących w dyspozycji SUEK SM. Stąd też pojawiła się
koncepcja podpisania Wieloletniej Umowy o współpracy z OMS i powiązania kapitałowego EEX z tym
podmiotem.
Postanowienia Umowy gwarantowały EEX dostęp do lagun z mikrosferą znajdujących się w
posiadaniu OMS. Równocześnie w celu powiązania kapitałowego partnerów i zagwarantowania
stabilności współpracy i wspólności interesów w toku wykonywania umowy będzie sukcesywnie
realizowana (w miarę dostaw mikrosfery) wzajemna „krzyżowa” wymiana akcji pomiędzy
właścicielami OMS i Akcjonariuszami założycielami Eko Export.
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Bardzo ważnym elementem strategii „krzyżowej” wymiany akcji było założenie, że akcje Eko Exportu
w kilkuletniej perspektywie będą drożały. W roku 2012 cena akcji wzrosła o 81,76% a w 2013 aż o
194,95%. Tak duży wzrost ceny akcji powodował, że z roku na rok mieliśmy oddawać coraz mniejszą
ilość akcji bo ich cena znacząco rosła. Rok 2013 był najlepszym rokiem w historii Spółki pod względem
przychodu (ca 40mln zł) jak też zysku netto (15,5 mln. zł). Plan dostaw surowca i sprzedaży został w
100% zrealizowany. Już od czwartego kwartału 2013r skokowo wzrastały zamówienia na r. 2014, a
szczególnie do branży ropy i gazu. Ilości zamawiane przez klientów z tej branży oscylowały w
granicach wzrostu przychodów i zysków z roku 2013 o minimum 50%. Prócz stałego Partnera z
Holandii, w lutym podpisaliśmy kontrakt z Koncernem Halliburton na kwotę 1,8 mln Euro, a wcześniej
w grudniu 2013 z nowym Partnerem USA. Procentowy udział dostaw do branży ropy i gazu wynosił ca
75-80% całości dostaw. Przypominamy, że dywersyfikacja branż stosujących w tamtych latach
mikrosferę praktycznie była dla Eko Exportu niemożliwa, bo na rynku europejskim występowała
wtedy tylko mikrosfera szara, która była stosowana w branży ropy i gazu, oraz w ograniczonym
wymiarze w budownictwie. Brak mikrosfery białej powodował, że do branż metalurgii, odlewnictwa,
farb i lakierów sprzedaży praktycznie nie było. Po najlepszym w historii spółki pierwszym kwartale
2014, pod koniec marca 2014 wybuchła wojna na Ukrainie i nastąpiła aneksja Krymu przez Rosję.
Wtedy kurs akcji Eko przekraczał 40 zł za akcję. Ta sytuacja geo-polityczna, nie przewidziana przez
analityków (siła wyższa) doprowadziła do załamania cen ropy naftowej na światowym rynku,
wstrzymania wierceń, co z kolei doprowadziło do obniżki cen mikrosfer szarych nawet o 60-70%.
Wszyscy nasi odbiorcy z branży ropy naftowej wstrzymali odbiory. Kryzys w tej branży trwał do
połowy 2017r. Ceny akcji Eko Exportu spadły w 2014 (- 41,83%) a rok 2015 o kolejne 50,51%. Pomimo
kryzysu, umowa z OMS w pełnym zakładanym zakresie funkcjonowała od 2012r. do końca 2017r.
Postanowienia Umowy gwarantowały EEX dostęp do lagun z mikrosferą znajdujących się w
posiadaniu OMS. Równocześnie w celu powiązania kapitałowego partnerów i zagwarantowania
stabilności współpracy i wspólności interesów w toku wykonywania umowy będzie sukcesywnie
realizowana (w miarę dostaw mikrosfery) wzajemna „krzyżowa” wymiana akcji pomiędzy
właścicielami OMS i Akcjonariuszami założycielami Eko Export. Wymiana „krzyżowa” była
realizowana na zasadzie, że EKO EXPORT zakupi akcje OMS, a jego akcjonariusze zakupią akcje EKO
EXPORT od Akcjonariuszy założycieli EEX.
Ale nawet mimo kryzysu i wystąpienia siły wyższej Eko Export osiągnęło korzyści z zawartej umowy ze
spółką OMS w latach 2012 – 2017 i wykazała:
Przychody – 59,4 mln zł
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Osiągnięty zysk brutto na sprzedaży – 36,3 ml zł
Tu należy dodać, że zysk był praktycznie w całości reinwestowany. Już na początku r. 2013 została
wykonana w zakładzie w Bielsku-Białej nowa innowacyjna linia produkcyjna, mieszająca,
przesiewająca i pakująca mikrosferę o bardzo dużej wydajności.
Powyższe dane wykazują, że decyzja o rozpoczęciu współpracy oraz powiązaniu kapitałowym z firmą
OMS była prawidłowa, praktycznie jedyna możliwa w tamtym czasie i zyskowna dla działalności
operacyjnej Spółki Eko Export.
Z zysku powstałego z opisywanej transakcji z OMS została sfinansowana w całości nasza inwestycja w
Astanie, co doprowadziło do sytuacji, że Spółka zaczęła otrzymywać mikrosferę białą z Kazachstanu.
Znaczące dostawy rozpoczęły się już od 2015 co umożliwiło nam rozpoczęcie dostaw produktów do
nowych branż. Tu konieczne jest wyjaśnienie. Biała mikrosfera ze względu na wysoką temperaturę
topnienia (ca 1600 - 1700°C) i kolor może być stosowana praktycznie we wszystkich branżach
stosujących mikrosferę na świecie. Krótko mówiąc biała mikrosfera może w 100% zastąpić szarą
mikrosferę, a szara ( ze względu na temp. Topnienia 1200-1250°C) białej nie zastąpi. Efektem tego
jest, że Eko Export w latach 2012-2014 dostarczało mikrosferę do dwóch branż, a obecnie jest tych
branż 7-8. Liczba odbiorców wzrosła z 8 do obecnie prawie 40-stu. Aktualnie Eko Export ma
bezpośredni dostęp do 7miu lagun w Polsce , gdzie pozyskujemy mikrosferę szaro/jasną, jak i do
olbrzymich lagun z białą mikrosferą w Kazachstanie. Tak więc zyski osiągnięte ze współpracy z OMS
mimo kryzysu na rynku spowodowanym sytuacją na Krymie, na co Spółka nie miała wpływu, ani nie
mogła tej sytuacji przewidzieć, zostały w naszej opinii wykorzystane we właściwy sposób.
Jednak geopolityczna sytuacja oraz uzyskanie dostępności do mikrosfery białej, która umożliwiła
rozszerzenie rynków zbytu, doprowadziła do tego, że umowa z OMS praktycznie w 2018 roku
„wygasła” . Pomimo wstępnych deklaracji OMS o chęci dalszej współpracy, w II połowie 2018 roku
nie uruchomiono roku następnych dostaw mikrosfery. Zarząd Eko Export, w pod koniec 2018 roku
stwierdził więc o małym prawdopodobieństwie ponownego przywrócenia dostaw mikrosfery poprzez
OMS.
W związku z powyższym, Zarząd Eko Export S.A. ("Spółka", "Emitent”) z siedzibą w Bielsko-Białej
podjął decyzję o utworzeniu odpisu na udziałach w spółce OMEGA Minerals Trading and Investments
S.A. z siedzibą w Szwajcarii (OMS).
Powyższe zdarzenia będą miały wpływ na wyniki finansowe w następujący sposób:
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1. Na wyniki skonsolidowane Emitenta:
- odpis z tytułu utraty wartości udziałów w pozostałych jednostkach : - 17 612 012,90 zł,
2. Na wyniki jednostkowe Emitenta:
- odpis z tytułu utraty wartości udziałów w pozostałych jednostkach : - 17 612 012,90 zł,
Jednak patrząc na osiągnięte przychody w latach 2012-17 w wysokości 59,4 mln zł, jak też osiągnięty
zysk brutto na sprzedaży w wysokości 36,3 mln zł., jak też dalsze korzyści, które będą przynosiły
inwestycje finansowe z zysku w postaci linii technologicznej w Bielsku-Białej, jak też linii
technologicznej DMC raz z suszarnią w Astanie potwierdzają, że decyzja współpracy z OMS była
słuszną i jedyną możliwą w tamtym okresie. Można zakładać, że gdyby nie wojna na Krymie i
związane z nią załamanie się światowego rynku mikrosfer, umowa z OMS mogła trwać jeszcze jakiś
czas, przy znacząco większych zyskach niż te osiągnięte. Naszym zdaniem bez tej umowy w sytuacji
olbrzymiego kryzysu od 2-ego kwartału 2014r. który zakończył się dopiero w połowie 2017r nie
mielibyśmy żadnych szans, by mieć w swoim portfolio tak świetnych Partnerów handlowych, tak dużą
ilość zamówień, jakie mamy obecnie. Nie mielibyśmy pieniędzy na inwestycje zagraniczne,
rozbudowę laboratorium kontrolno-badawczego wyposażonego w najnowocześniejsze urządzenia,
czy budowę w 2019r innowacyjnej linii technologicznej w bardzo dużej części zrobotyzowanej.
Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną ze względu na istotny wpływ zdarzenia na wyniki
finansowe Emitenta za 2018 r.
Dokonanie odpisu pomniejszy wynik operacyjny EKO Export oraz Grupy Kapitałowej, jednakże nie
wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio
w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Eko Export i Grupy Kapitałowej Eko
Export za 2018 rok.
Dodatkowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej spółki w zakładce Aktualności.
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Bielsko-Biała, dn. 26.04.2019, godzina 17:43

JACEK DZIEDZIC - Prezes Zarządu
Eko Export Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
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