Uzasadnienie do raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 01.04.2016
W dniu 01.04.2016r. Zarząd Eko Export SA działając na podstawie upoważnienia wskazanego w art.
6a Statutu Eko Export SA, podjął uchwałę o emisji akcji serii L w ramach kapitału docelowego w ilości
350.000 sztuk w cenie emisyjnej 11,00 zł za jedną akcję wyłączając prawo poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. Emisja została skierowana do prywatnego inwestora, a środki pozyskane z emisji w
kwocie 3 850 000 zł zostaną przeznaczone na ukończenie linii technologicznej w Astanie.
Jak nasi Akcjonariusze wiedzą, inwestycja w Astanie składa się z dwóch niezależnych części.
Pierwsza to linia podająco-susząco-pakująca wg projektu Eko Export wraz z halą produkcyjnomagazynowo-socjalną o powierzchni użytkowej ca. 2000 m3. Wszystkie urządzenie wchodzące w
skład linii technologicznej zastały zakupione w Niemczech i Polsce i następnie zgodnie z projektem
zmontowane i uruchomione przez producentów tych urządzeń. Całość prac została zrealizowana
zgodnie z założonymi terminami jak też kosztami. Ta część inwestycji oceniona na ca. 50% całości
kosztów już działa i przynosi już Spółce określone korzyści finansowe.
Druga część naszej inwestycji to linia technologiczna do pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z
rurociągu zrzutu pulpy wodno-popiołowej na lagunę z elektrowni w Astanie. Ta część została
zaprojektowana przez Biuro Projektów w Kazachstanie, zatwierdzona przez Akimat miasta Astany i
Dyrekcję Elektrowni TEC-2. Jest to pierwsza linia technologiczna tego typu na świecie która nie tylko
od początku wzbudzała olbrzymie zainteresowanie, ale też duże emocje jak też obawy, czy
technologia zastosowana w naszym zakładzie w Astanie nie zakłóci w przypadku awarii pracy
elektrowni, która jest obiektem strategicznym dla stolicy kraju. Te właśnie obawy w połączeniu z
równolegle trwającą modernizacją Elektrowni TEC-2, budową nowych bloków energetycznych jak też
zmianą laguny na dużo większą, ale też znacznie odleglejszą, doprowadziły do dużych zmian
projektowych jak też opóźnienia zakończenia drugiej części naszej inwestycji. Opóźnienia związane
ze wszystkimi zmianami projektowymi spowodowały, że Spółka nasza poniosła i ponosi nadal duże
koszty finansowe, które nie były planowane. Były to m.in. koszty związane z kilkukrotną zmianą
miejsca zrzutu pulpy wodno-popiołowej z naszej instalacji na „starą” lagunę, znaczne wydłużenie
tego rurociągu, następnie zmiana jego średnicy. Zmiana laguny ze „starej” na „nową” nastąpiła
szybciej niż to było planowane, w związku z tym byliśmy zmuszeni zmienić i wykonać nowe
podłączenia do nowych rurociągów równocześnie likwidując podłączenia stare.
Wewnątrz naszego zakładu również, byliśmy zmuszeni do wykonania szeregu przeróbek bardzo
kosztownych i czasochłonnych. Koszty te oceniamy na około 600-800 tyś Euro.
Ponieważ wszystkie formalne przeszkody zostały już praktycznie rozwiązane, Zarząd podpisał na
dzień dzisiejszy umowy z odpowiednimi, wskazanymi bądź to przez Elektrownię bądź wybranymi
przez Eko Export biurami projektów na prace projektowe, które pozwolą zakończyć wszystkie
dotychczasowe problemy i uruchomić pozyskiwanie mikrosfery. W chwili obecnej uważamy, że
zakończenie prac jest już bardzo bliskie, a szybkość i efekty działań są już zależne tylko od posiadania
pieniędzy i szybkości opłacenia dodatkowych prac. Jednocześnie widzimy ogromne zainteresowanie
naszą technologią przez naszych klientów, którzy chcą zobaczyć działający zakład. Zainteresowane są
też kolejne Grupy energetyczne nie tylko w Kazachstanie, na budowę kolejnych tego typu zakładów.
Ilości pozyskiwanej mikrosfery, przy niskim koszcie jej pozyskania jak też możliwość zastosowania
białej mikrosfery jako zamiennika mikrosfery szarej stwarza nowe perspektywy przed naszą Spółką.
Uruchomienie linii technologicznej w Astanie da nam też zdecydowanie inną, dużo lepszą pozycję
negocjacyjną z potencjalnymi inwestorami strategicznymi.
W tej sytuacji Zarząd podjął działania polegające na jak najszybszym uruchomieniu linii
technologicznej do pozyskiwania mikrosfery. Dlatego też podjął uchwałę o emisji akcji w ramach
kapitału docelowego uchwalonego przez NWZA spółki w dniu 20 sierpnia 2014 roku w wysokości
350 000 sztuk, a środki z tej emisji będą przeznaczone właśnie na powyżej opisane cele. Jesteśmy

przekonani, że nie tylko Zarządowi, ale też naszym Akcjonariuszom zależy na szybkim zakończeniu
inwestycji w Astanie a działający zakład, który pozyskuje i suszy mikrosferę jest właśnie tym celem.
Jesteśmy przekonani, że decyzja prowadząca do szybkiego pozyskania środków finansowych na
skończenie inwestycji w Astanie przełoży się szybko na zdecydowanie większą sprzedaż w Spółce i
znaczącą poprawę wyników. Inny będzie też wizerunek Eko Exportu na światowym rynku mikrosfer
jak też u potencjalnych inwestorów.

