Informacje dodatkowe
do wyników skonsolidowanych
Grupy Kapitałowej LOTOS
za 1 kwartał 2016 roku

Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje wynikające z rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zgodnie z § 87 oraz § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz.
259 z 2009 r., z późniejszymi zmianami), Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje następujące informacje:
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A.

I.

na dzień przekazania niniejszego raportu
Zgodnie z raportem bieżącym z dnia 27 stycznia 2016 r. (raport bieżący nr 6/2016) jedynym akcjonariuszem (poza Skarbem
Państwa) posiadającym powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki jest Nationale Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny, tzw. NN OFE (dawniej, ING OFE).
NN OFE przekazał do wiadomości publicznej stan posiadania akcji LOTOS na dzień 31 grudnia 2015 r. na poziomie 8,6%
głosów na WZA Spółki, nie podając jednocześnie dokładnej liczby akcji Grupy LOTOS S.A.
Struktura akcjonariatu Grupy LOTOS S.A. na dzień przekazania raportu za 4 kwartał 2015 r. i za 1 kwartał 2016 r.
Liczba akcji/głosów
równoważna
wartości nominalnej akcji

Udział w ogólnej liczbie głosów
równoważny
udziałowi w kapitale podstawowym

98 329 515

53,19%

10 584 287

5,73%

Pozostali

75 959 560

41,08%

Razem

184 873 362

100,0%

Akcjonariusze(1)

Skarb Państwa
NN OFE

(2)

Według posiadanych przez Spółkę informacji wg. stanu na dzień publikacji raportu za 1 kwartał 2016 r., tj. na 28 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z ilością akcji zarejestrowanych przez NN OFE na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. zwołanym na dzień
27 stycznia 2016 r.
(1)
(2)

II.

Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby z Zarządu oraz Rady
Nadzorczej, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami

Stan na dzień przekazania
poprzedniego raportu okresowego

Nabycie

Sprzedaż

Inne

Stan na dzień
przekazania raportu
okresowego(1)

8 636

-

-

-

8 636

Wiceprezes Zarządu ds. Poszukiwań
i Wydobycia

1 000

-

-

-

1 000

Razem

9 636

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds.
Produkcji i Rozwoju
Zbigniew Paszkowicz
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9 636

(1)

według oświadczeń stan na dzień 25 kwietnia 2016 r. składanych w celu sporządzenia raportu za 1kw 2016 r.

Zgodnie z wiedzą Spółki pozostali członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają na dzień przekazania
niniejszego komentarza Zarządu Grupy LOTOS S.A. akcji Spółki ani uprawnień do nich.
III.

Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których pojedyncza lub łączna wartość stanowi co
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki i innych ryzykach Grupy LOTOS S.A. lub jednostek od niej zależnych
oraz informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie występują postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności toczące się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których pojedyncza lub łączna wartość dotycząca spółek
Grupy Kapitałowej LOTOS stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki. Informacje o istotnych postępowaniach
toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej i
innych ryzykach Grupy LOTOS S.A. lub jednostek od niej zależnych oraz informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw
sądowych prezentuje Nota 23.1 Not objaśniających do śródrocznego sprawozdana finansowego.
IV.

Informacja o udzielonych przez Grupę LOTOS S.A. lub jednostki od niej zależne poręczeniach kredytu lub
pożyczki lub udzieleniu wszystkich gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu, gdzie łączna wartość poręczenia lub gwarancji stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych Spółki

W ramach Grupy Kapitałowej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 r. Grupa LOTOS S.A. i spółki od niej zależne nie
udzieliły poręczeń kredytów lub pożyczek, ani nie udzieliły gwarancji innemu podmiotowi lub jednostce od niej zależnej lub
których wartość dotycząca spółek Grupy Kapitałowej LOTOS stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS
S.A. Istotne zobowiązania warunkowe zostały opisane w Nocie 23.2 Not objaśniających do śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdana finansowego.
V.

Informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego Grupy i ich zmian
oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę LOTOS S.A.

Oprócz informacji zaprezentowanych w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz w
Komentarzu Zarządu, nie występują inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku
finansowego Grupy i ich zmian lub dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę.
VI.

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych

Zarząd Grupy LOTOS S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2016 r.
VII.

Czynniki, które w ocenie Grupy LOTOS S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową LOTOS
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Wśród podstawowych czynników, mogących, w ocenie Spółki, mieć wpływ na wyniki w 1kw. 2016 r. należy wymienić:


otoczenie makroekonomiczne, w szczególności trend notowań cen ropy i produktów naftowych oraz
kształtowanie się relacji pary walut USD/PLN, która wpływa na wyniki Grupy Kapitałowej LOTOS, ze względu
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na notowanie zarówno cen surowca, jak i części cen produktów w USD oraz zadłużenie Grupy LOTOS S.A.
denominowane w dolarach,


kształtowanie się podaży i popytu na produkty naftowe w Polsce i Europie; w dłuższej perspektywie
spodziewany jest wzrost popytu na olej napędowy przy słabnącym popycie na benzyny motorowe; tendencje
te znajdują odzwierciedlenie w strategii realizowanej przez Grupę Kapitałową LOTOS,



realizację rozpoczętych projektów w segmencie produkcji i handlu (Projekt EFRA) oraz projektów w
segmencie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej (zagospodarowanie złoża B8, wydobycie węglowodorów
z pakietu aktywów Sleipner),



optymalizację w segmencie produkcji i handlu w kierunku maksymalizacji marży rafineryjnej Grupy LOTOS
S.A.,



dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej LOTOS, ze szczególnym naciskiem na poprawę
rentowności w obszarze detalicznym.

VIII.

Umowy przekraczające 10% kapitałów własnych


Spółka poinformowała w raporcie bieżącym, że w okresie 12 miesięcy do dnia 18.03.2016 r., Grupa LOTOS
zawarła z Varo Energy Supply Trading B.V. umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 193 mln USD netto
(tj. ok. 731 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla USD przez NBP na dzień 18.03.2016 r.) i osiągnęła
wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS. 26.11.2015 r. Grupa
LOTOS S.A. oraz Varo Energy Supply Trading B.V. zawarły umowę, której przedmiotem była sprzedaż do
Varo Energy benzyny bezołowiowej (największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość
umowy z 26.11.2015. wynosi ok. 102 mln USD netto (tj. ok 386 mln PLN wg średniego kursu ustalonego dla
USD przez NBP na dzień 18.03.2016 r.).
Szerzej: raport bieżący nr 11/2016



W okresie od 29.01.2015 r. do 27.01.2016 r. Grupa LOTOS S.A. zawarła ze spółkami z grupy Petraco umowy,
których łączna wartość wyniosła ok. 759 mln zł i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10%
kapitałów własnych Grupy LOTOS S.A. 17.07.2015 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Petraco Oil Company LLP z
siedzibą w Lugano zawarły umowę typu spot na dostawę ropy naftowej na rzecz Grupy LOTOS S.A.
(największa spośród wskazanych powyżej umów). Szacunkowa wartość umowy z 17.07.2015 r. wynosiła ok
149 mln PLN. Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz
została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Szerzej: raport bieżący nr 4/2016



W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 20.12.2013 r., Spółka poinformowała, że dnia
22.01.2016 Grupa LOTOS S.A. oraz Rosneft Oil Company z siedzibą w Moskwie zawarły aneks do umowy
typu term z dnia 20.12.2013 r. na dostawy dla Grupy LOTOS S.A. ropy naftowej. Aneks został zawarty dla
dostaw realizowanych w latach 2016 -2017 i przewiduje dostawy w ilości od 5,4 do 6,0 mln ton ropy naftowej.
Zgodnie z Aneksem dostawy realizowane będą rurociągiem „Przyjaźń” lub drogą morską. Szacunkowa
wartość dostaw objętych Aneksem na dzień jego podpisania wynosi ok. 5,0 mld PLN. Umowa przewiduje
odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lub nieodebrania, którego wysokość nie przekracza około 2,8 mln
PLN w ujęciu średniomiesięcznym w odniesieniu do uzgodnionych ilości rocznych. Zapłata ww. kwot nie
wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kwot.
Warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Szerzej: raport bieżący nr 2/2016
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IX.

Istotne zdarzenia po dacie bilansowej



W dniu 13 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji, odwołała ze składu
Zarządu pana Pawła Olechnowicza – Prezesa Zarządu (z dniem 13 kwietnia 2016 r.) oraz panów Marka
Sokołowskiego – Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju i Zbigniewa Paszkowicza – Wiceprezesa ds.
Poszukiwawczo-Wydobywczych (z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego ze stosunku pracy).
Jednocześnie Rada Nadzorcza zdecydowała o delegowaniu pana Roberta Pietryszyna – Przewodniczącego
Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu do czasu powołania nowego
Prezesa Zarządu, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Szerzej: raport bieżący nr 14/2016
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