
   
 

PZ CORMAY S.A. 
 

ANEKS NR 7 
DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PZ CORMAY S.A.  

z siedzibą w Łomiankach i adresem przy ul. Wiosennej 22, 05-092 Łomianki 

adres głównej strony internetowej Emitenta: www.cormay.pl 

ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 23 LIPCA 2015 R. 

 

Niniejszy Aneks nr 7 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie. 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie zostały zdefiniowane w Prospekcie. 

 

Aktualizacja nr 7 

str. 40, el. D.1. Części I, na liście czynników ryzyka, po zapisie: 

Emitent posiada wiedzę o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta, z czego wynikają roszczenia 
kierowane przez Spółkę do Pana Tomasza Tuory 

Dodaje się: 

Emitent posiada wiedzę o możliwości popełnienia na szkodę Emitenta przestępstwa prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Emitenta w sposób nierzetelny oraz w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy o rachunkowości 

 

str. 66, po punkcie 1.19 Części II Prospektu, dodaje się punkt 1.19A: 

1.19A. Emitent posiada wiedzę o możliwości popełnienia na szkodę Emitenta przestępstwa prowadzenia ksiąg 
rachunkowych Emitenta w sposób nierzetelny oraz w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy o rachunkowości 

Emitent wskazuje, że po dacie zatwierdzenia Prospektu, w dniu 4 września 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej 
Warszawa-Żoliborz w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia na szkodę Emitenta przestępstwa 
prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta w sposób nierzetelny oraz w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy 
o rachunkowości, tj. czynów z art. 303 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 303 § 1 Kodeksu karnego) oraz z art. 77 pkt 1 
Ustawy o rachunkowości (w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego). Przestępstwo miało być popełnione w okresie od dnia 
1 stycznia 2009 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r. i polegać w ocenie Emitenta, na dopuszczeniu do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych Emitenta w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz do podawania w księgach rachunkowych 
Emitenta nierzetelnych danych w zakresie wykazywanego przez niego wyniku finansowego, co miałoby doprowadzić do 
powstania po stronie Emitenta znacznej szkody majątkowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.176.468,00 zł, w postaci 
odprowadzenia przez Spółkę zawyżonego podatku dochodowego.  

Emitent oświadcza, że nie zamierza sporządzać korekt wcześniej publikowanych sprawozdań finansowych. Skutki 
zdarzeń, których dotyczy zawiadomienie, zostały ujawnione w rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzonych na 
dzień 31 grudnia 2014 roku, opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2015 r. w formie raportów okresowych (oznaczonych 
jako SA-R i RS). 

W ocenie Emitenta stwierdzone nieprawidłowości nie powinny mieć wpływu na podatkowe zobowiązania Emitenta. 
Nieprawidłowości dotyczyły zarówno zawyżenia wyniku finansowego, jak również dochodu do opodatkowania, co w 
ocenie Zarządu Emitenta spowodowało odprowadzenie przez Emitenta zawyżonego podatku dochodowego za lata 
2009-2014 w łącznej kwocie 2.176 tys. złotych. W związku z powyższym Emitent zamierza wnioskować do Urzędu 
Skarbowego o stwierdzenia nadpłaty, lecz jej zwrot jest uzależniony od decyzji organu podatkowego.  Jednocześnie 
Emitent nie wyklucza, że skorzysta z możliwości rozliczenia powstałych strat podatkowych z lat 2011-2013 (zmniejszając 
odpowiednio podstawę opodatkowania) w kolejnych latach pod warunkiem uzyskania dochodu do opodatkowania. 
Łączna wartość start podatkowych możliwych do rozliczenia w latach 2016-2018 wynosi 4.961 tys. złotych. 

 

 



   

str. 262, punkt 15.7 Część III Prospektu, dodaje się na końcu punktu: 

Postępowanie związane z możliwością popełnienia na szkodę Spółki przestępstwa prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Emitenta w sposób nierzetelny oraz w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy o rachunkowości 

Emitent wskazuje, że po dacie zatwierdzenia Prospektu, w dniu 4 września 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej 
Warszawa-Żoliborz w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia na szkodę Emitenta przestępstwa 
prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta w sposób nierzetelny oraz w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy o 
rachunkowości, tj. czynów z art. 303 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 303 § 1 Kodeksu karnego) oraz z art. 77 pkt 1 
Ustawy o rachunkowości (w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego). Przestępstwo miało być popełnione w okresie od dnia 
1 stycznia 2009 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r. i polegać w ocenie Emitenta, na dopuszczeniu do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych Emitenta w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz do podawania w księgach rachunkowych 
Emitenta nierzetelnych danych w zakresie wykazywanego przez niego wyniku finansowego, co miałoby doprowadzić do 
powstania po stronie Emitenta znacznej szkody majątkowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.176.468,00 zł, w postaci 
odprowadzenia przez Spółkę zawyżonego podatku dochodowego. 

W powyższym postępowaniu Emitent zamierza występować w charakterze pokrzywdzonego, Emitent nie wyklucza 
również występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. 

 

Str. 133, pkt. 5.3. Części III Prospektu, dodaje się na końcu punktu: 

Str. 233, pkt. 15.1. Części III Prospektu, dodaje się na końcu punktu: 

Emitent wskazuje, że po dacie zatwierdzenia Prospektu, w dniu 4 września 2015 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej 
Warszawa-Żoliborz w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia na szkodę Emitenta przestępstwa 
prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta w sposób nierzetelny oraz w sposób sprzeczny z przepisami Ustawy 
o rachunkowości, tj. czynów z art. 303 § 1 Kodeksu karnego (w zw. z art. 303 § 1 Kodeksu karnego) oraz z art. 77 pkt 1 
Ustawy o rachunkowości (w zw. z art. 11 § 2 Kodeksu karnego). Przestępstwo miało być popełnione w okresie od dnia 
1 stycznia 2009 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r. i polegać w ocenie Emitenta, na dopuszczeniu do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych Emitenta w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz do podawania w księgach rachunkowych 
Emitenta nierzetelnych danych w zakresie wykazywanego przez niego wyniku finansowego, co miałoby doprowadzić do 
powstania po stronie Emitenta znacznej szkody majątkowej, w wysokości nie mniejszej niż 2.176.468,00 zł, w postaci 
odprowadzenia przez Spółkę zawyżonego podatku dochodowego.  

Emitent oświadcza, że nie zamierza sporządzać korekt wcześniej publikowanych sprawozdań finansowych. Skutki 
zdarzeń, których dotyczy zawiadomienie, zostały ujawnione w rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzonych na 
dzień 31 grudnia 2014 roku, opublikowanych w dniu 30 kwietnia 2015 r. w formie raportów okresowych (oznaczonych 
jako SA-R i RS). 

W ocenie Emitenta stwierdzone nieprawidłowości nie powinny mieć wpływu na podatkowe zobowiązania Emitenta. 
Nieprawidłowości dotyczyły zarówno zawyżenia wyniku finansowego, jak również dochodu do opodatkowania, co 
w ocenie Zarządu spowodowało odprowadzenie przez Emitenta zawyżonego podatku dochodowego za lata 2009-2014 
w łącznej kwocie 2.176 tys. złotych. W związku z powyższym Emitent zamierza wnioskować do Urzędu Skarbowego o 
stwierdzenia nadpłaty, lecz jej zwrot jest uzależniony od decyzji organu podatkowego.  Jednocześnie Emitent nie 
wyklucza, że skorzysta z możliwości rozliczenia powstałych strat podatkowych z lat 2011-2013 (zmniejszając 
odpowiednio podstawę opodatkowania) w kolejnych latach pod warunkiem uzyskania dochodu do opodatkowania. 
Łączna wartość start podatkowych możliwych do rozliczenia w latach 2016-2018 wynosi 4.961 tys. złotych. 

 

 

Emitent  

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Podpis 

Janusz Płocica Prezes Zarządu  

Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu  

 

 


