
ZMIANA NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 
VISTULA GROUP S.A. I BYTOM S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

ZMIANA NR 1  

DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

 

 

 

VISTULA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Krakowie 

jako spółki przejmującej  
 

oraz 

 

BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA 

z siedzibą w Krakowie 

jako spółki przejmowanej  

 

 

 

 

 

 

uzgodniona w Krakowie  

 

w dniu 1 marca 2018 roku  

 

 

  



ZMIANA NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 
VISTULA GROUP S.A. I BYTOM S.A. 

 

1 
 

 

NINIEJSZA ZMIANA NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2017 ROKU 
(„ZMIANA PLANU POŁĄCZENIA”)  

ZOSTAŁA UZGODNIONA W DNIU 1 MARCA 2018 ROKU  

NA PODSTAWIE ART. 498 I 499 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEZ:  
 

1) VISTULA GROUP S.A., z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ulicy Pilotów 10, wpisaną 
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329, o kapitale 

zakładowym w wysokości 38.069.932,80 zł, opłaconym w całości,  
reprezentowaną przez:  
Grzegorza Pilcha – Prezesa Zarządu, 

Mateusza Żmijewskiego – Wiceprezesa Zarządu, 

(zwaną dalej „Vistula” lub „Spółka Przejmująca”) 
 

oraz  

 

2) BYTOM S.A., z siedzibą w Krakowie (31-864), przy ulicy Prof. Michała Życzkowskiego 
19, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000049296, NIP 6260003174, REGON 003550818, o 

kapitale zakładowym w wysokości 72.063.440,00 zł, opłaconym w całości, 
reprezentowaną przez:  
Michała Wójcika – Prezesa Zarządu 

(zwaną dalej: „Bytom” lub „Spółka Przejmowana”), 
 

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub „Spółkami”, a każda osobno „Stroną” lub „Spółką”.  
 

 

Strony postanawiają zmienić Plan Połączenia podpisany w dniu 15 września 2017 roku 
(„Plan Połączenia”) poprzez nadanie mu nowego następującego poniższego brzmienia:   
 

 

Strony wyrażają wolę współdziałania w celu doprowadzenia do połączenia na 
następujących zasadach:  
 

1) TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA, 

PODSTAWY PRAWNE ŁĄCZENIA: 

 

a) Spółki łączące się: 

 

- Vistula Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, (31-462), przy ulicy Pilotów 
10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 
351001329, o kapitale zakładowym w wysokości 38.069.932,80 zł, opłaconym w 
całości; 



ZMIANA NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 
VISTULA GROUP S.A. I BYTOM S.A. 

 

2 
 

  

- Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-864), przy ulicy Prof. Michała 
Życzkowskiego 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049296, NIP 6260003174, 
REGON 003550818, o kapitale zakładowym w wysokości 72.063.440,00 zł, 
opłaconym w całości. 

 

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółka Przejmowana są spółkami publicznymi w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o 

Ofercie”), których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

b) Sposób łączenia: 

 

Połączenie spółek Bytom oraz Vistula zostanie przeprowadzone w trybie połączenia 
przez przejęcie, tj. połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku 
Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda 
akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek 
handlowych). Zgodnie z art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych połączenie następuje 
z dniem wpisania połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
Przejmującej do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień 
Połączenia”). 

 

c) Podstawy prawne łączenia: 

 

- Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Walnego 
Zgromadzenia Spółki Przejmowanej: 
 

Na zasadzie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, podstawę połączenia Spółek 
będą stanowić zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz 
Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan 
Połączenia oraz treść zmian do statutu Spółki Przejmującej wynikających z 
połączenia Spółek. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowić 
będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i emisji 
akcji przyznawanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z 
połączeniem Spółek. Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 
2 do niniejszego Planu Połączenia.  
 

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:  
 

Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie 
podwyższony o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 53.260.876 akcji 

zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda („Akcje 

Emisji Połączeniowej”). 
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Powyższa kwota podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej została 
przyjęta jako kwota maksymalna w związku z faktem, że najpóźniej do dnia 
podjęcia uchwał połączeniowych przewidywane jest wykonanie przez posiadaczy 

warrantów subskrypcyjnych w Spółce Przejmowanej praw do objęcia akcji w 
warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w związku 
z czym nastąpi zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w 
stosunku do wysokości ujawnionej w Krajowym Rejestrze Sądowym na dzień 
podpisania niniejszego Planu Połączenia.  

 

W każdym jednak przypadku kwota, o którą ulegnie podwyższeniu kapitał 
zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie niższa niż 10.377.135,20 złotych 
poprzez emisję 51.885.676 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości 
nominalnej 0,20 złotego każda, co wynika z obliczeń w oparciu o aktualnie 

ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym wysokość kapitału zakładowego Spółki 
Przejmowanej.  

 

W Spółce Przejmowanej został przyjęty program motywacyjny dla Członków 
Zarządu i kluczowych pracowników Spółki Przejmowanej oparty na warrantach 

subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. Podstawą 
programu motywacyjnego Spółki Przejmowanej jest uchwała Nadzwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej z dnia 22 stycznia 2014 roku. Dla 

celów programu motywacyjnego wprowadzono warunkowe podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki Przejmowanej o kwotę nie większą niż 2.723.440 zł. 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej umożliwia 
uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne wykonanie praw do objęcia 
nie więcej 2.723.440 akcji serii O w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. W 

związku z programem motywacyjnym Spółka Przejmowana wyemitowała 
nieodpłatnie 2.723.440 warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia nie 
więcej niż 2.723.440 akcji serii O w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Z 

tego do obrotu zostało wprowadzonych (tj. warrantów subskrypcyjnych 
zamienionych na akcje) 275.513 akcji Spółki Przejmowanej. Zgodnie z raportem 

bieżącym Bytom o numerze 30/2017 w dniu 11 września 2017 r. uczestnicy 

programu motywacyjnego złożyli oświadczenia o objęciu akcji, w związku z czym 
w dniu 14 września 2017 r. Zarząd Bytom przydzielił 12 osobom 537.927 akcji 
zwykłych na okaziciela serii O. Zgodnie z z raportem bieżącym Bytom  o numerze 
40/2017 z dniem 1 grudnia 2017 r. 537.927  akcji serii O zostało dopuszczonych do 

obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym pozostało  1.910.000 
warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę Przejmowaną, z 
których może zostać wykonane prawo do objęcia 1.910.000 akcji serii O w kapitale 

zakładowym Spółki Przejmowanej. 
 

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane akcjonariuszom spółki Bytom według 
stosunku wymiany i na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Planie 

Połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia. 
 

Spółka Przejmująca podejmie zgodnie z Ustawą o Ofercie stosowne działania 
mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu 
na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: 
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„GPW”), w szczególności wystąpi z wnioskiem o zawarcie z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Emisji 
Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych oraz z wnioskiem do GPW o 

dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu giełdowego.  
  

- Sukcesja generalna: 

 

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 
Kodeksu spółek handlowych – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i 
obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych, z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się 
akcjonariuszami Spółki Przejmującej.  
 

- Decyzja Prezesa UOKIK 

 

Zamiar połączenia Spółek podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z postanowieniami art. 13 ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 
roku, poz. 229 z późn. zm.). Połączenie Spółek zostanie dokonane pod warunkiem 
uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  
 

- Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego: 

 

Przed podjęciem przez Walne Zgromadzenia Spółek uchwał o połączeniu Spółek, 
Spółka Przejmująca zgodnie z Ustawą o Ofercie złoży do Komisji Nadzoru 
Finansowego wniosek o zatwierdzenie memorandum informacyjnego 

sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie 
i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emisji Połączeniowej oraz 

opublikuje zatwierdzone memorandum co najmniej na 6 dni roboczych przed 

odbyciem Walnego Zgromadzenia.  

 

 

2) STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI 
PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT: 

 

a) Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej:  
 

W ramach połączenia akcje Spółki Przejmowanej będą wymieniane na nowo 
emitowane akcje Spółki Przejmującej serii O według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną 
akcję Bytom zostanie przyznane 0,72 akcji Vistula („Parytet Wymiany”). 
 

Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy akcjonariusz Spółki 
Przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Spółki 
Przejmowanej w Dniu Referencyjnym (zgodnie z definicją określoną w pkt. 3 lit. a) 
niniejszego Planu Połączenia poniżej) przez Parytet Wymiany. Jeżeli akcjonariuszowi 
Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba Akcji Emisji Połączeniowej, która 
nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji 

Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian 
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za przysługującą część ułamkową Akcji Emisji Połączeniowej otrzyma on dopłatę 
gotówkową, o której mowa w lit. c) poniżej.  
 

W efekcie maksymalnie 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości 
nominalnej 0,20 złotego każda Spółki Przejmującej, zostanie wydanych w zamian za 
maksymalnie 73.973.440  akcji Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 złoty 

każda.  
 

b) Zastosowana metoda oraz podstawowe zasady ustalenia stosunku wymiany akcji 

Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej: 
 

Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej został 
ustalony przez Zarządy łączących się Spółek w oparciu o wyceny zawarte w „Raporcie 

z oszacowania stosunku wymiany akcji na potrzeby sporządzenia planu połączenia w 

oparciu o wyceny Bytom S.A. i Vistula Group S.A.  na dzień 1 lutego 2018 roku wycena 

Bytom S.A. – aktualizacja” oraz w „Raporcie z oszacowania stosunku wymiany akcji na 

potrzeby sporządzenia planu połączenia w oparciu o wyceny  Bytom S.A. i Vistula 

Group S.A.  na dzień 1 lutego 2018 roku – wycena Vistula Group S.A. – aktualizacja” 

sporządzone przez Deloitte Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie (dalej „Deloitte”). Skrócony Raport (Skrócony Raport z 
oszacowania stosunku wymiany akcji na potrzeby sporządzenia planu połączenia w 
oparciu o wyceny Bytom S.A. oraz Vistula Group S.A. na dzień 1 lutego 2018 roku – 

aktualizacja) stanowi część Załącznika nr 4 do Planu Połączenia. Datą wyceny jest 
dzień 1 lutego 2018 roku („Data Wyceny”). 
 

Na potrzeby oszacowania stosunku wymiany akcji Bytom na akcje Vistula, Deloitte 

dokonało oszacowania wartości łączących się Spółek metodą dochodową i rynkową 

(zarówno podejściem mnożników porównywalnych spółek publicznych oraz 
podejściem notowań akcji obydwu Spółek). 
 

Metoda dochodowa z zastosowaniem podejścia zdyskontowanych przepływów 
pieniężnych polegała na zdyskontowaniu przyszłych oczekiwanych przepływów 
pieniężnych Spółek oczekiwanym średnioważonym kosztem kapitału. Oszacowanie 
wartości metodą dochodową zostało oparte na przedstawionych i potwierdzonych 
przez Zarządy spółek Vistula i Bytom oczekiwaniach Zarządów obydwu Spółek w 
zakresie przyszłego rozwoju, w tym kluczowych szacunków, które były przedmiotem 
krytycznego przeglądu przez Deloitte.  

 

Metoda rynkowa z zastosowaniem podejścia mnożników rynkowych polegała na 
identyfikacji grupy spółek porównywalnych do Bytom (segment odzieżowy) oraz Vistula 
(oddzielnie segment odzieżowy i segment jubilerski), których akcje znajdują się w 
zorganizowanym systemie obrotu i które prowadzą działalność gospodarczą w branży 
odzieżowej (Bytom, Vistula) i jubilerskiej (Vistula). W celu określenia wartości Bytom i 
Vistula na podstawie analizy cen akcji spółek z grupy porównawczej zastosowano 
mnożniki EV/EBITDA w oparciu o odpowiednie dane finansowe zidentyfikowanych 

spółek porównywalnych za rok 2017 (wstępne wykonanie) oraz 2018 (oczekiwane 

wyniki, w oparciu o konsensus analityków giełdowych). 
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Metoda rynkowa z zastosowaniem podejścia notowań akcji Bytom i Vistula polegała na 
analizie średnich notowań cen akcji Spółek w okresie poprzedzającym Datę Wyceny, 

przy zastosowaniu średnich przeciętnych kursów dziennych ważonych obrotami w 
okresach: 3-miesięcznym i 6-miesięcznym, które obejmowały okres 02.11.2017 – 

01.02.2018 oraz 01.08.2017 – 01.02.2018 odpowiednio.  

 

Oszacowanie parytetu zostało sporządzone przy założeniu, że Vistula oraz Bytom 

kontynuują działalność jako samodzielne podmioty na rynku, w związku z czym nie 
uwzględnia ono planowanego połączenia Spółek ani ewentualnych efektów synergii i 
oszczędności spodziewanych w wyniku realizacji połączenia Spółek. 

 

c) Dopłaty: 

 

Mając na względzie wyrażoną w art. 302 Kodeksu spółek handlowych zasadę, że 
kapitał zakładowy spółki dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej, a także 
ustalenie Parytetu Wymiany na 1 : 0,72 (na jedną akcję Bytom przypadać będzie 0,72 

akcji Vistula) każdy uprawniony akcjonariusz Spółki Przejmowanej, który w wyniku 
zaokrąglenia, o którym mowa w lit. a) niniejszego punktu, nie otrzymał ułamkowej 
części Akcji Emisji Połączeniowej, do którego był uprawniony zgodnie z Parytetem 
Wymiany Akcji Emisji Połączeniowej, otrzyma dopłatę w gotówce zgodnie z regulacją 
z art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych („Dopłata”).  
 

Dopłata zostanie obliczona według następującego wzoru: 
 

D = (A x 0,72 – P) x C, gdzie: 

 

D – oznacza kwotę dopłaty gotówkowej;  
A – oznacza liczbę akcji Bytom posiadaną przez akcjonariusza w Dniu Referencyjnym;  

P – oznacza liczbę Akcji Emisji Połączeniowej przydzielonych danemu akcjonariuszowi 
Bytom po zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.  
C – oznacza wartość jednej Akcji Emisji Połączeniowej przyjętą dla celów dopłat na 
kwotę 4,64 złotego stanowiącą średnią arytmetyczną kursów zamknięcia notowań akcji 
Vistula z okresu trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających przyjęcie Planu 
Połączenia. 
 

Kwota Dopłaty zostanie zaokrąglona w dół do 1 grosza.  
 

Łączna kwota Dopłat dla wszystkich akcjonariuszy Spółki Przejmowanej nie może 
przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki Przejmującej określonej 
według danych z półrocznego sprawozdania finansowego, tj. sprawozdania za I 

półrocze 2017 r., o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia, które jest 
publikowane i które zwalnia z obowiązku sporządzenia oświadczenia, o którym mowa 
w art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych. 

 

Wypłata Dopłat nastąpi z kapitału zapasowego Spółki Przejmującej. Dopłaty zostaną 
wypłacone uprawnionym osobom za pośrednictwem KDPW niezwłocznie po Dniu 
Referencyjnym, zgodnie z regulacjami KDPW, chyba że ustalenie innego terminu 
będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
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Dopłaty będą pomniejszane o kwotę podatku dochodowego w przypadku, gdy będzie 

należny od takich Dopłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
 

 

3) ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ: 

 

Uprawnionymi do przyznania akcji Spółki Przejmującej są akcjonariusze Spółki 
Przejmowanej w liczbie proporcjonalnej do wynikającej z parytetu 1 : 0,72 wymiany akcji 

Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.  
 

Przy przydzielaniu akcji Spółki Przejmującej akcjonariuszom Spółki Przejmowanej znajdą 
zastosowanie poniższe szczegółowe zasady: 

 

a) Nowo wyemitowane akcje zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej 
za pośrednictwem KDPW w formie zdematerializowanej, tj. zapisu na rachunku 

papierów wartościowych, według stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej w dniu, 
który zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowić będzie tzw. „Dzień 
Referencyjny”. Osobami uprawnionymi do nowo wyemitowanych akcji Spółki 
Przejmującej są osoby, na czyich rachunkach papierów wartościowych zapisane będą 
akcje Spółki Przejmowanej w Dniu Referencyjnym, z zastrzeżeniem lit. b) poniżej. 
Zarząd Spółki Przejmującej będzie upoważniony do wskazania KDPW Dnia 

Referencyjnego, przy czym dzień ten nie będzie mógł przypadać wcześniej niż na drugi 
dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wpisanie 
połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki 
Przejmującej oraz nie wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, 
których przedmiotem są akcje Spółki Przejmowanej podlegające zamianie, zawartych 
w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.  

 

Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy akcjonariusz Spółki 
Przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji Spółki 
Przejmowanej w Dniu Referencyjnym przez Parytet Wymiany. Jeżeli akcjonariuszowi 
Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba Akcji Emisji Połączeniowej, która 
nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji 
Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w zamian 
za przysługującą część ułamkową Akcji Emisji Połączeniowej otrzyma on Dopłatę, o 

której mowa w pkt. 2 lit. c) Planu Połączenia powyżej.  
 

W celu zapewnienia zgodności stanu posiadania akcji Spółki Przejmowanej w Dniu 
Połączenia oraz w Dniu Referencyjnym, Zarządy obu łączących się Spółek podejmą 
niezbędne działania celem zawieszenia notowań akcji Spółki Przejmowanej po dniu 
złożenia wniosku o rejestrację połączenia do dnia wykluczenia akcji Spółki 
Przejmowanej z obrotu. Zarządy łączących się Spółek będą dążyć do tego, aby okres 
zawieszenia obrotu akcjami Spółki Przejmowanej był możliwie krótki. 
 

Zarząd Spółki Przejmującej zostanie upoważniony do zbycia wybranym przez siebie 

podmiotom lub przeprowadzenia procedury umorzenia Akcji Emisji Połączeniowej, 
które nie przypadły akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ze względu na zastosowanie 
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opisanych powyżej zasad przydziału akcji. Akcje Emisji Połączeniowej, które nie 
przypadły akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będą mogły być zbyte po cenie 
rynkowej podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki Przejmującej.  
 

b) W celu zniwelowania różnic wynikających z zastosowania ww. Parytetu Wymiany akcji 

Spółka Przejmująca wypłaci Dopłatę każdemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, 
zgodnie z pkt. 2) lit. c) Planu Połączenia powyżej.  
 

 

4) DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3), UPRAWNIAJĄ DO 
UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ: 
 

Akcje Emisji Połączeniowej uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej na 
następujących warunkach:  

 

a) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach 

inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do 

dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie podziału zysku za 
poprzedni rok obrotowy, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki 
Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego 
bezpośrednio rok, w którym nastąpi zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych 

akcjonariuszy; 

 

b) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach 
inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie podziału 
zysku za poprzedni rok obrotowy – Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w 
zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w 
którym nastąpi zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy. 

 

 

5) PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ 
OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ: 

 

Nie jest przewidywane przyznanie przez Spółkę Przejmującą praw na rzecz akcjonariuszy 

oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 

§ 1 pkt. 5) Kodeksu Spółek Handlowych.  

 

 

6) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, 
A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE 
ZOSTAŁY PRZYZNANE: 

 

W związku z połączeniem Spółek nie jest przewidywane przyznanie szczególnych 
korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) Kodeksu Spółek Handlowych na rzecz 

członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w 
połączeniu Spółek.  



ZMIANA NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 
VISTULA GROUP S.A. I BYTOM S.A. 

 

9 
 

 

 

7) ZGODA NA DOKONANIE KONCENTRACJI: 

 

Zamiar połączenia Spółek podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z postanowieniami art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 
2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 229 z późn. 
zm.). Połączenie Spółek zostanie dokonane pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.  

 

INFORMACJE DODATKOWE:  

 

Ponieważ obydwie Spółki są spółkami publicznymi, których akcje notowane są na rynku 
regulowanym prowadzonym przez GPW oraz obydwie Spółki publikują i udostępniają 
półroczne sprawozdania finansowe, stosownie do treści art. 499 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych nie zostały sporządzone oświadczenia zawierające informację o stanie 
księgowym Spółek, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak 
ostatni bilans roczny, o których mowa w art. 499 § 2 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych. 

 

Raport okresowy Vistula za I półrocze 2017 r. z dnia 29 sierpnia 2017 r. dostępny jest na 
stronie internetowej www.vistulagroup.pl w zakładce "Dla inwestorów” w dziale raportów 
okresowych i został opublikowany w dniu 29 sierpnia 2017 r., numer raportu PSr 2017.  

 

Raport okresowy Bytom za I półrocze 2017 r. z dnia 16 sierpnia 2017 r. dostępny jest na stronie 
internetowej: www.ri.bytom.com.pl w zakładce http://ri.bytom.com.pl/pl/raporty-jednostkowe-

półroczne i został opublikowany w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

  

 Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. o połączeniu 
Spółek; 

- Załącznik nr 2 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Bytom S.A. o połączeniu Spółek; 

- Załącznik nr 3 – projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;  
-   Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku spółki Bytom S.A. na dzień 1 lutego  2018 

roku  

 

PODPISY: 

 

W IMIENIU VISTULA GROUP S.A.: 

 

 

Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu 

 

 

Mateusz Żmijewski – Wiceprezes Zarządu 

W IMIENIU BYTOM S.A.: 

 

Michał Wójcik – Prezes Zarządu 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO ZMIANY NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA   
VISTULA GROUP S.A. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK 

 

 

UCHWAŁA NR [__] 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

SPÓŁKI VISTULA GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA [__] ROKU 

 

W SPRAWIE POŁĄCZENIA VISTULA GROUP S.A. ORAZ BYTOM S.A.  
 

„Walne Zgromadzenie spółki VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) 
niniejszym na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 
30 ust. 1 pkt. 7) Statutu Spółki: 
 

1) uchwala o połączeniu Spółki w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku 
spółki Bytom S.A. (spółki przejmowanej) na Spółkę (spółkę przejmującą) za akcje, 
które Spółka wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) 

w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych; 
 

2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z 
dnia 1 marca 2018 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Plan 

Połączenia”), opublikowany na stronach łączących się spółek www.vistulagroup.pl 

oraz www.ri.bytom.com.pl oraz na zmiany Statutu Spółki wskazane w pkt. 6) niniejszej 
uchwały; 

 

3) w celu przeprowadzenia połączenia Spółki oraz spółki Bytom S.A. uchwala, że kapitał 
zakładowy Spółki zostaje podwyższony: o kwotę 10.652.175,20 złotych poprzez emisję 
53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego 
każda („Akcje Emisji Połączeniowej”)(*);  
 

Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane akcjonariuszom spółki Bytom S.A. według 
stosunku wymiany i na zasadach szczegółowo określonych w Planie Połączenia i nie 
wymagają objęcia ani opłacenia. W ramach połączenia akcje spółki przejmowanej będą 
wymieniane na nowo emitowane akcje Spółki według stosunku: 1 : 0,72, tj. za jedną 
akcję Bytom S.A. zostanie przyznane 0,72 akcji Spółki. 

 

Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy akcjonariusz spółki 
przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji spółki 
przejmowanej w dniu referencyjnym (zgodnie z Planem Połączenia) przez parytet 

wymiany. Jeżeli akcjonariuszowi spółki przejmowanej przysługiwać będzie taka liczba 
Akcji Emisji Połączeniowej, która nie stanowi liczby całkowitej, to wówczas liczba 
wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej 
liczby całkowitej, a w zamian za przysługującą część ułamkową Akcji Emisji 
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Połączeniowej otrzyma on dopłatę gotówkową zgodnie z zasadami przyjętymi w Planie 
Połączenia; 

 

4) postanawia, że nowowyemitowane Akcje Emisji Połączeniowej uprawniać będą do 
udziału w zysku Spółki na następujących warunkach:  
a) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach 

inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do 
dnia dywidendy (włącznie z tym dniem) ustalonego w uchwale Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok 
obrotowy, Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki od pierwszego 

dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym nastąpi 
zapisanie akcji na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy; 

b) w przypadku, gdy dzień zapisania Akcji Emisji Połączeniowej na rachunkach 
inwestycyjnych akcjonariuszy nastąpi po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie podziału zysku za 
poprzedni rok obrotowy – Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczą w zysku Spółki 
począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji 

na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy; 

 

5) postanawia, że nowoemitowane Akcje Emisji Połączeniowej będą przedmiotem 
ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – 

Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w związku z czym działając na 
podstawie:  

a) art. 27 ust. 2 pkt. 3), 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1639 z 

późn. zm.), 
b) art. 5 ust. 8 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636 z późn. zm.) 
 

wyraża zgodę na: 
a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki Akcji Emisji 

Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.; 

b) zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o 
rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych,  

 

a także upoważnia Zarząd Spółki do:  
a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu 

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Emisji Połączeniowej, w tym 
do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o 
rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych, a 
także złożenia wszelkich wniosków, dokumentów (prospektów, memorandów 
informacyjnych) lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz 
dokonania innych odpowiednich czynności w powyższym celu,  

b) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu 
wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy 
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Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do podjęcia wszelkich innych 
czynności związanych z dematerializacją Akcji Emisji Połączeniowej.  
 

6) postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: 
 

Paragraf 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 232.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego 
(słownie: dwadzieścia groszy) każda. 
2. Kapitał zakładowy wynosi 48.722.108 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych.”(*)  

 

7)  Akcjonariuszom spółki przejmowanej zostaną wypłacone dopłaty na podstawie art. 492 
§ 2 Kodeksu spółek handlowych na zasadach opisanych w Planie Połączenia. Łączna 
wysokość dopłat wypłacanym akcjonariuszom spółki przejmowanej nie może 
przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji Spółki określonej według 
danych z półrocznego sprawozdania finansowego, tj. sprawozdania za I półrocze 2017 
r., o którym mowa w Planie Połączenia, a ich wypłata nastąpi z kapitału zapasowego 
Spółki;  

 

7) upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą;  
 

8) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności 
faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki 
oraz spółki Bytom S.A.; 
 

9) upoważnia Zarząd Spółki do zbycia Akcji Emisji Połączeniowej, które nie przypadły 
akcjonariuszom Bytom S.A. ze względu na zastosowanie opisanych powyżej zasad 
przydziału akcji wybranym przez siebie podmiotom lub przeprowadzenia procedury ich 
umorzenia; Akcje Emisji Połączeniowej, które nie przypadły akcjonariuszom Bytom 
S.A. mogą zostać zbyte po cenie rynkowej. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zbyte 
podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki; 
 

10) ustala, że zważywszy na to, że emisja Akcji Emisji Połączeniowych kierowana jest w 
ramach procesu połączenia wyłącznie do akcjonariuszy Bytom S.A., prawo poboru, o 
którym mowa w art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania. 

 

(*) 
Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 10.652.175,20 złotych 

poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda. Kwota podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej została przyjęta jako kwota maksymalna w związku z faktem, że najpóźniej do dnia 

podjęcia uchwał połączeniowych przewidywane jest wykonanie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w Spółce 

Przejmowanej praw do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w związku z czym 

nastąpi zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w stosunku do wysokości ujawnionej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia. Informacje w tym zakresie wskazano w Planie Połączenia.  

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr [_] Walnego Zgromadzenia Vistula Group SA z dnia [__] r.  

Plan Połączenia  
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ZAŁĄCZNIK NR 2  
DO ZMIANY NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA  
BYTOM S.A. O POŁĄCZENIU SPÓŁEK 

 

UCHWAŁA NR [__] 
WALNEGO ZGROMADZENIA  

SPÓŁKI BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
Z DNIA [__] ROKU 

 

W SPRAWIE POŁĄCZENIA VISTULA GROUP S.A. ORAZ BYTOM S.A.  
 

 

„Walne Zgromadzenie spółki BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) niniejszym 
na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 7) 
Statutu Spółki: 
 

1) uchwala o połączeniu Spółki w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku 
Spółki (spółki przejmowanej) na spółkę Vistula Group S.A. (spółkę przejmującą) za 
akcje, które spółka Vistula Group S.A. wyda akcjonariuszom Spółki (łączenie się przez 
przejęcie) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych; 
 

2) wyraża zgodę na plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z 
dnia 1 marca 2018 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Plan 

Połączenia”) opublikowany na stronach łączących się spółek www.vistulagroup.pl oraz 

www.ri.bytom.com.pl; 

 

3) wyraża zgodę na proponowane zmiany statutu spółki Vistula Group S.A., które 
stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały; 
 

4) upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności 
faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki 
oraz spółki Vistula Group S.A.” 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr [_] Walnego Zgromadzenia Bytom SA z dnia [__] r. 
Plan Połączenia  
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr [_] Walnego Zgromadzenia Bytom SA z dnia [__] r. 
Projekt zmian statutu Vistula Group S.A.: 

  

Paragraf 8 Statutu Spółki Vistula Group SA otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 

„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 232.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego 
(słownie: dwadzieścia groszy) każda. 
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2. Kapitał zakładowy wynosi 48.722.108 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych).” (*)  
 

(*) 
Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 10.652.175,20  złotych 

poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda. Kwota podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej została przyjęta jako kwota maksymalna w związku z faktem, że najpóźniej do dnia 

podjęcia uchwał połączeniowych przewidywane jest wykonanie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w Spółce 

Przejmowanej praw do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w związku z czym 

nastąpi zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w stosunku do wysokości ujawnionej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia. Informacje w tym zakresie wskazano w Planie Połączenia.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

DO ZMIANY NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

 

Paragraf 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
 

„1. Kapitał zakładowy dzieli się na 232.455.840 akcji o wartości nominalnej 0,20 złotego 
(słownie: dwadzieścia groszy) każda. 
2. Kapitał zakładowy wynosi 48.722.108 zł (czterdzieści osiem milionów siedemset 
dwadzieścia dwa tysiące sto osiem złotych).”(*) 
 

(*) 
Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 10.652.175,20   złotych 

poprzez emisję 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 złotego każda. Kwota podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki Przejmującej została przyjęta jako kwota maksymalna w związku z faktem, że najpóźniej do dnia 

podjęcia uchwał połączeniowych przewidywane jest wykonanie przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych w Spółce 

Przejmowanej praw do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w związku z czym 

nastąpi zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej w stosunku do wysokości ujawnionej w Krajowym Rejestrze 

Sądowym na dzień podpisania niniejszego Planu Połączenia. Informacje w tym zakresie wskazano w Planie Połączenia.  
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ZAŁĄCZNIK NR 4  
DO ZMIANY NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA 

 

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI BYTOM S.A.  
NA DZIEŃ 1 LUTEGO 2018 ROKU  

 

Stosownie do przepisu art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarządy łączących się 
spółek, tj. VISTULA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie („VISTULA” lub „Spółka 
Przejmowana”) oraz BYTOM S.A. z siedzibą w Krakowie („BYTOM" lub „Spółka 

Przejmowana") oświadczają, że: 
• przy ustaleniu wartości całości majątku BYTOM wykorzystano metodę dochodową opartą 

na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow); 

• co do zasady, wartość całego majątku przedsiębiorstwa to wartość wszystkich przyszłych 
korzyści przysługujących akcjonariuszom z tytułu partycypowania w danej inwestycji, stąd 
metoda dochodowa może najlepiej ocenić te korzyści i z tego względu jest powszechnie 
stosowaną metodą ustalenia wartości majątku; 

• technika oparta na modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która została 
zastosowana na potrzeby ustalenia wartości całości majątku BYTOM, polega na 

oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych dla poszczególnych okresów 
szczegółowych szacunków i ich zdyskontowaniu przy użyciu odpowiedniej stopy dyskonta 
(średnioważonego kosztu kapitału, ang. Weight Average Cost of Capital, WACC) w celu 

otrzymania ich wartości bieżącej; 
• metoda dochodowa jest najwłaściwsza do oszacowania wartości BYTOM biorąc pod 

uwagę długookresowy charakter inwestycji oraz wieloletni okres szacunków. Metoda 

dochodowa jest także powszechnie stosowana przez inwestorów przy ocenie projektów 
inwestycyjnych i wycenie akcji na potrzeby transakcji kapitałowych, w tym transakcji 
połączeń podmiotów gospodarczych; 

• ustalenie wartości majątku BYTOM zostało sporządzone w oparciu o założenie, iż spółka 
BYTOM będzie kontynuowała swoją działalność na niezmienionych zasadach bez 
uwzględnienia ewentualnych efektów synergii lub restrukturyzacji wynikających z realizacji 
połączenia z VISTULA.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, wartość całości majątku BYTOM na dzień 1 lutego 2018 roku 

została ustalona na kwotę będącą iloczynem 3,96 zł (słownie: trzy złote i dziewięćdziesiąt 
sześć groszy) na jedną akcję BYTOM i liczby tych akcji na Dzień Wyceny. Ustalenia dokonano 

na podstawie wyceny metodą dochodową zaprezentowanej w „Raporcie z oszacowania 

stosunku wymiany akcji na potrzeby sporządzenia planu połączenia w oparciu o wyceny  
Bytom S.A. i Vistula Group S.A. na dzień 1 lutego 2018 roku – wycena Bytom S.A. – 

aktualizacja” sporządzonym przez Deloitte Advisory Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Warszawie, z których skrócony raport (Skrócony Raport z oszacowania 
stosunku wymiany akcji na potrzeby sporządzenia planu połączenia w oparciu o wyceny 
Bytom S.A. oraz Vistula Group S.A. na dzień 1 lutego 2018 roku – aktualizacja) stanowi 

załącznik do niniejszego oświadczenia.  
 

Całkowita wartość majątku BYTOM na dzień Dzień Wyceny, tj. 1 lutego 2018 roku wynosi 

zgodnie z powyższym ustaleniem 293.500.000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy 

miliony pięćset tysięcy) złotych.  
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Jednocześnie Zarządy łączących się spółek informują, że wyżej wymieniona kwota zostaje 
ustalona z uwagi na wymogi art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i odnosi się tylko 
do wartości majątku BYTOM wynikającej z wyceny zastosowaną metodą dochodową. Nie 
przekłada się więc ona automatycznie na wartość przyjmowaną do połączenia i wyceny akcji 
BYTOM w celu ustalenia parytetu wymiany tych akcji na akcje VISTULA GROUP S.A., 

albowiem w tym zakresie należy brać pod uwagę także inne czynniki wskazane w Raporcie, 
a w szczególności rynkową wartość akcji obu spółek wynikającą z wycen metodami 
rynkowymi i porównawczymi. 
 

W imieniu Spółki Przejmującej: 
 

 

 

_________________________ 

Grzegorz Pilch – Prezes Zarządu  
 

 

_________________________ 

Mateusz Żmijewski – Wiceprezes Zarządu  
 

 

 

W imieniu Spółki Przejmowanej: 

 

 

 

_________________________ 

Michał Wójcik – Prezes Zarządu 
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+����� ������ 3����� ��� ������� ������2 �������� �����������"� � �����"��� �"����������� ��������� � C����� ���� � ���������

��������

H�������'���9 ����2� ������: ���";9 2� � ��2���1 ��"�;��� ����� ������� ����� ������������ � ������ ���������� ��2� �����"�: ��
������� ������� ����� ������"� � ��������� 
��������

)����� ����"� 3����� '��������� �� �������� C���� � ������� � ����"�������� ��������"� 
����� ��� ��������9 ��� ��� ��"� ��:
�������� �� ������ ����� ��� ����"���� ��������� 0���������19 ��� ���� ��������� �������� ��0������� 0���������9 ��� �2 0��������9
���������� ��� �������� ������� ��� ����"����� C���"� � ��� �������� ������2 ����" �������19 ���������1 ��� ���;"����1
�����"�������� ������� � ��� ��"� ������: ��� ����"� ������� �� ��������� ������1 ���� ������� ����;�����9 ��;��� ���
�������������'�� � ������������ 0����������

.����� � ��������� 
������� ��������� ��� ���2� ���� ������ ������� ?��� ����"����@9 �� ��;� ���������� ���������9 ��� � �����������
���� ����� ������9 ������� ������������: ������ ������ ?��� ����"����@9 ���� �������� ��: ����������� � ����������� ����������
3�������9 ��������� )����������� +������ ��� ��� ���������� �� �������� 0���������19 ��� � �����1 ���� ������19 ������
�����'������ �����������1 � C�����9 � ��� ��2� ���2�: ���� ������������ �� �����1 ����� � ��������9 ����� �������� 0�������� ���
����������� ����� ������ ������� �������;����: � ���� ����������� ����������

+�����������

������	G	����
+�����������	>#G#A
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-7#$!% 3�����	��8�����	���	�	����+�����	��������	�	����	#%	���"�	#$!%	��

�����������	���������	

��������
• ."����� � �������� ���� ����'�����1 � C����� � ���� #% ������� #$!D ���� ������� ����;��� ������9

���� � 3�����9 ��������� �������� 
���� ��������� ������������ ����������� ������ �������
����� ���� �� ����� ������ ���������� ���� ������ ����� ������ ������������ �� ����� ����; ����9
� ������� � ��������� ��������� ����"����� �� ���������� ��� ������� =�������� �������� 
���� ���
������ ������ � ������ ���� ���� ������9 � ������� ��"� �������� �����;�

"�	� !���	���#���#
• =� ������� ����������� ������ ������� ����� ������ �������� ��1 �������2��� ������ ����

����������� ����1 ����E

I ����� ���1������ & �����'��� �������������1 ���������� �����;2���1 >3JKA9

I ����� �������� & �����'��� ���2����� �������������1 ������ ����������19

I ����� �������� & �����'��� ����� ����� �������

• +����� ���� ����������� ������ ������ ����������� ���� ����2����9 2� ������ ��������� �����
���������': � ������� ��������9 �� ���� ������������ ������� �� �����9 ��� ���"�;�������
���������"� ���������� ������ ��� 2�����1 �����������1 �0���� �����������<0���������1
�����������1 � ���� ���������� �� ����������

'���	��	��(�	���
• /���� ���1����� � ������������ �����'��� �������������1 ���������� �����;2���1 ����"��� ��

������������� ���������1 �����������1 ���������� �����;2���1 ������ >������ KJKKA �����������
'��������2���� ������ ������� >+�JJA� L���������� ����'�� ����� ���1����� ������ ����� ��
�������������1 � ������������1 ������������1 .������� ���� � ������ � �������� ��������"�
������� ��� ������9 � �� ���������1 ���������9 ���� �������� �������� ��������"� ����"����
����� 3������ M��� ������� ���������� ��� ������ �������� ����������� ����� ������� ���
��"���� �����2���"� >����� ������9 +�������� ���� 3��� J���A ���� ��"���� �����������"� >����� +�
M���A � ���;���� ������2���� ������������ ��"� ������ � ����� ������ N�OP3� "��������� �����
�������"���� ��"���� � ����� ������� �����"������1 ����������

'���	���#������)
*��+���

• /���� ������� � ������������ �����'��� ���2����� ����"��� �� �����0������ "���� ������
�������������1 �� ���� >��"��� �����2���A ���� ������ >���������� ��"��� �����2��� � ��"���
����������A9 �����1 ����� �������� ��; � ������� ���������� � ���� �������� ���������': "����������
� ����2� �����2���� ���� ������������� + ���� ����'����� ����'�� ���� ���� ������ �� ��������
������� ��� ����� ������ � "���� ������������ ���������� ���2��� N� G N�OP3� � ������� ����
0�������� �� ��� #$!D >��;��� ���������A ���� #$!% >���������� ������A�

������	G	����
�����������	���������	& ������������	����	>!G(A
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'���	���#������)
������������,��

-�
������#����#����
�#*��#���� �

• /���� ������� � ������������ �����'��� ����� ����� ���� � ������ ����"��� �� �������� '������1
����� ��� ����� ������ � ������� �������������� 3�; +����� ���� ����������� '������1
������;���1 ������ ��������1 ��2����1 ������� � �������1E (<�����;����� ���� -<�����;������

������	G	����
�����������	���������	& ������������	����	>#G(A

�����������	���������	

/���� ���1����� & �����'��� 3JK

• 3� ����'����� ������ ������� ���������� ������� ������ +���� ���� ���� ������ �� ��������
����������� ����� #6(9, ��� )Q= ���� !�$!$9- ��� )Q=� +����� ������� �� �������� �����
���1������ ������� (96D )Q= �� ����; ���� ���� ,9,% )Q= �� ����; ������9 �� ��������� �������
����� ������� �� �������� $9D! ����� ������ �� ����� ����; �����

• )�������� ����'�� � ������� ���1������ ����� ���������� � ������� � ������; ���2����'�� >RG< $9,SA
�� * �������� �������� >���; ������ " � ������� ����������� >
�A9 ������ +�JJ9 ������ ���2�
N�OP3� � 
� ���� ������ ���2� ���� � ������� �����"������1 ���������A�

• )��������� ����������� ����'�� ������ �������� � ������� � ����2��� ������� ���2����'�� ��������
(9D- & *9!6 )Q= �� ����; ��� ���� ���� ,9#% & ,9%6 )Q= �� ����; ��� �������

• )�������� ������ ���������� ����� ������� ����������� ���������� ����'�� ����"� ���������� +�����
������ �� ��"� ����'�� ����������� � �������� >�����'��� ������������A9 �� ��������� ���������B ��
$9-* �� $9D6 ����� ������ �� ����� ����; �����

/���� ������� < �����'��� ���2�����

• )�������� ����'�� � ������� ���2������� ����� ���������� �� ����� ���2����� N� G N�OP3� �� ���
#$!D ���� #$!%� )�������� ������ ����� ���������� �� �������� ���������� � ����������� ����'�� �
+���� �������

• )��������� ����������� ����'�� ������ �������� � ������� � ����2��� ������� �������� *9$* & *9$6 )Q=
�� ����; ��� ���� ���� *9#D & ,9D% )Q= �� ����; ��� ������9 �� ��������� ���������B �� $9D$ �� $96-
����� ������ �� ����� ����; �����

/���� ������� & �����'��� ����� ����� ������

• )�������� ����'�� � ������� ������������ "�������� ����� ���������� �� �������� ( ���� -
�����;����� '������� ����������� �� '������1 ��������1 ��2����1 ��������� ����� �� ����
$!�$#�#$!% �� >�� ����� $#�!!�#$!D & $!�$#�#$!% ���� $!�$%�#$!D� & $!�$#�#$!%A�

• )��������� ����������� ����'�� ������ �������� � ������� � ����2��� ������� �������� #9D# & #9DD )Q=
�� ����; ��� ���� ���� (96- & *9!6 )Q= �� ����; ��� ������9 �� ��������� ���������B �� $9-- �� $9-6
����� ������ �� ����� ����; �����

B	���������	��2����	�	�����������1	��������	�	������"�� 	����'��
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-�
������#����#����
�#*��#���� ���	�

)����������� �������

• )�������� ��������� ������ ������� ����� ���� �� ����� ������ ���������� ����� �� ��������
'������� ����������� ����'�� ��� �����1 ����������� ��� ����� 3JK ���� ����� �������� >�������
� �����'��� ���2����� "��������1 ���� ����� �����A ����������� �� +����� � ������ $9D# & $9D,�

.����
�+�����
������
���

• =�������� �������� 
���� ����� ����"������ ���� ����2����9 2� ��"� ��': ������������ ��� ���������
��� ����� ����'�����1 � ����2���� C������ �������� 
���� ����� ����"������ ��������� �� ��������
.������� ������ ���� ����9 ���� ���� ���2��� �"��; �� ����������� �� �������'�� �������������
������ ��������"� 
������ =������ � ��������� ���������� ��������"� 
����� ��� ����2��� �"���
�� ������������ ��"� ����0������ ��� ���������; ������� ��"� 0��"������ H�������'��� 3�����
������"�9 2� ��� �;���� ������: 2����� ��������������'�� �� ������������ ������ ���������� ����� �����
������ � ������� � ����;�������� ��������"� 
����� ���� ������ ������ ���� ������������
������������� ��������"� 
����� ����� ����� �������

• + ������ ���� ���������1 � ������������ ������ ������� ����� ������9 ����� ��; �� ����2����9
2� ��0������� ���������� 3����� ����� .������ ������ ���� �������� � ������� ���� �����������
��� ����������9 � �� ��� ���;���� 2���� ������������ 0���9 ���� ��"���� ���: ��������� �����
>������������� ��� �������A �� ����': ������9 � ����������� �� �� ��������"� ��������� ������� ������
� ���� �� �"���� � ��������� ������ � ������������� .������� ������� + ������� � ��9 ��������
�������� ������������ ����� ������ ������ ������� ������� ���������� ����"������ ����� 3������
=�� ����������'�� ��2� �����9 ����0������ �������'�� ���������� ��� ������������ ��1 ��0�������9
������� ��������'�� ��; �� �'�����������1 .������� ������� + ������� � ��9 3����� ��� ����
2����� "�������� ��� ������ ����'��� ��1 �"����'�� � �������

• 3����� ������"� ����� ����� >��� ��� �� ����"� ���������A ������������ ���������9 ����������
� �������� �������������1 � ��������� 
������� � ��������� ���������� ��; �����1�������
���������1 ��0�������9 ���� ��2� ������: �� ����� ������������ ���������"� ��������"� 
������

������	G	����
�����������	���������	& ������������	����	>(G(A

�����������	���������	
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"�	��*�����������!����� ����,����"12�

3#��* 4�����

• 3�� ��2��� ����� ���������� ����� ��������� ����'��E

I ��������� ����'�� � ������� 3JK ����� ���������� � ������� � ������; ���2����'�� >RG< $9,SA �� * �������� �������� >���;
������ " � ������� ����������� >
�A9 ������ +�JJ9 ������ ���2� N�OP3� � 
� ���� ������ ���2� ���� � ������� �����"������1
���������AT

I ��������� ����'�� � ������� ���2������� ����� ���������� �� ����� ���2����� N� G N�OP3� �� ��� #$!D ���� #$!%NT

I ��������� ����'�� � ������� ������������ "�������� ����� ���������� �� �������� ( ���� - �����;����� '������� ����������� ��
'������1 ��������1 ��2����1 ��������� ����� �� 3�� +����� >�� ����� $#�!!�#$!D & $!�$#�#$!% ���� $!�$%�#$!D� &
$!�$#�#$!%A�

• M��������� ����'�� ������ � ������������ �� ����� ����; ���"�;���� ���': ����� �����������1 ����� ������ �� 3�; +����� ���� �����;
�������� ��������������1 �0��������1 � �����1 ���"����� �����������1 � ��� �������1�

,9,#9, *9$ ,9$*9,(9,(9$#9$ -9$

*9$6

*9!6

#9DD

(9D-

*9$*

#9D#

-9,-9$,9,,9$#9, *9,*9$(9,(9$

*9!6M�����������	�������

/����	3JK

/����	���2�����

,9%6,9#%

*9#D

(96-

,9D%

������	G	����
L����������	������	�������	�����	& ������������	�����������1	
����	������

L����������	������	�������	�����	


����� ����������������



!!7#$!% 3�����	��8�����	���	�	����+�����	��������	�	����	#%	���"�	#$!%	��

$9%$$9-* $9%%$9-$ $9%*$9-% $9D# $96# $96-

M�����������	�������

$9D,

/����	���2����� ��������1

5�����
 �

$9D6

$96-

$9-6

/����	3JK

"��#�����#*��#���� �3#��*������� ��4�����6

• )����	����������	�����	����	��
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���������� �� $9,*- �� $9%6-�

• +��������� �� �������� '������1 ��������1 ��2����1
��������� '����� ( � -<�����;���� ������ ������ ������� �� 3��
+����� ������� ����������� $9-- � $9-% ����� ������ �� ����;
�����

#9$

#9,

(9$

(9,

*9$

*9,

,9$

,9,

-9$ M���	�����	���� 4)Q=5	 M���	�����	������ 4)Q=5
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##7#$!% 3�����	��8�����	���	�	����+�����	��������	�	����	#%	���"�	#$!%	��

.��������	!	
/������"��	������E	�����	�������������1	����������	
�����;2���1

5������ � *���	# �#���# *���	% 
	#���������#�(
��
��,#��� ����+�#�(

• +���': ������� "����������"� ��� ������� � ���������
"����������� ��� �����2����� �� �����'��9 ���� ������
��"�������9 ���� ���� ����': ���������1 �����'��
������������1 ��������� ��; �� ����'�� ���2���� �������
����������� ���; ��������

• + �����1 �����'��� ���1�����"� ����������'�� ����;
�������������1 ���������� �����;2���1 ��� �������;�������
>��� K��� J��1 K��� � K��� & KJKKA9 ���� ������ ��; ��
����2����9 2� ����': �������� �������1 >������A ������ ���
����� ����'�� �������������1 ���������1 ����������
�����;2���1 ��� �������;������� �������������1 � ������
�����2���� ��������"� � ����;������ � ������
��������������1 '������ �����;2���1�

�
�
���,# �������� 

• )������ ����������� ����'�� "������� �� ���� ����������
����� �����; ���� ������� 3������

• + ���� ���������� ���������� KJKK � ������� �����"������1
��������� �2���'�� ���;������"� �����E

)����1���

�����E	�����	����������

Y	N�OP	B	>!	& ����	��������A

Y	=L)�P	>.���	����������	���	��	������������A

�����E	�������	�����������

����E	����������	����	����	���"�������

����G�����E	������	�	����	�����	�	�������	��������	
���

Y	KJKK	>K���	J��1	K���	�	1�	K���A

• P�� ��������� ��������� �����;2�� ��� �������;������� ��
���;���� ����������� '������ ��2���� ������ �������
>+�JJA ��� � ����'�����1 ����������1 ������ �������
������"�� �����"����� ��0������� �� ��� �������"�� �
����2� ���������1 � ���������� ������� ������ ������������
� .����������1�

• L��������� ����': �������;������� ������ ��; � ����
�������������1 ���������� �����;2���1 � �������
�����"������1 ��������� ���� ������������� ����'��
������������

• 3� ���������� ����'�� ����������� >
�A �����������'��
���;������ 0�����; � ������ �������E


�	Y	KJKK�R! G	>����	�������	& "A9	

"����E

KJKK�R! < ����� ��������� �����;2�� ��� �������;������� ��
������� �����"������1 ���������T

+�JJ < '����� ��2��� ���� ������� >���� ���������AT

" < ���� ������ ���������� �����;2���1 �� �������
�����"������1 ����������

• L� ��;���� ����������� ����'�� ������������"� �������
���;��'�� �����2���� ��������9 � ���;���� ������'�� ����':
��������������1 '������ �����;2���1 ����������1 ����� �����;
�� ��; ������ � ���� ��������� ����'�� ������ >��������
�������1A�

/������"��	������
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���	� ����� �� ������

L��������� �� �������� �������'�� >WP/A !$<�����1 ����"����
��������1�

��� �� �� ������ �������

L���'�� �����; ������ S9 � ���� ���� ����� � ��������� �
������������� ��� ����� ���0�� ����� ���������� � �"����� �
������������� �;���� ����������: ���; ����� �� �������

��	�������� !���

/���� ������ �����������"� ����'������ ������ ������ �
�������"�����1 ���������� ������ � ���������� � �����
�������� X��������� ������': ������������� ��� ����������
������ ����'���� �� �������� ������������� ��� ���
����������1 ������ �������������1� +����������� ��� �����
�����"����� � ���"�;�������� ������� ����F���� �����2���� ��
����'�� �������� ������� ������"� ��� ������ �������������1
���� ����; ������ ���1�����"��

��� �� �� ������ ���"#

L��������� �� �������� ����� !$<�����1 �������� J3�
���� ������������� �����������������"� �����2�; ������
��������� �� ����� ����� � ������� �� ����� ����"�����

��� �� �� ������ � ���## ������" ��	��������"�

L�������� '������� ������ �� ������ ��������� � ������ � �������
������������9 ����'����� �� �������� ���� 3�00 Z )1����
���������������1 � C�� � ����������� �� ��������
��������1 � )����� �� �������� ������� )M� �������
.���������� ������ ������ � 0���9 �2 �������� ������� ��
������"��� ���� �������� ��������� ��2 ��2��

5��
� 	,���

���� �������� ��0���������� ���� ������� ���� ���2� ���
������������� 0������������ .� ��"�;�� �� �������� �����
��������� � ���� ���������� ������ 0����������� ���2��"� �
���������� ���"�;���� ��; ���� ���"� �� �������������

E��	� ��+��# ���
� �����,�

=���������� �������1�� � �������� ����� ��� ����� ����'�����
���� ������� ��� ����� '������"� ��2���"� ����� �������
>?+�JJ@A� 
������� �� '����� ��2��� ���� ������� ��
���;������ ����:E

+�JJ	Y	�� 4NG>3RNA5	R	�� 43G>3RNA5	

"����E

�� < ����"��� ���� ����� � ������� ������"�T

�� < ����"��� ���� ����� � ������� ����"� >�����2����AT

N < ����': ������� ������� ������"�T ����

3 < ����': ������� ������� ����"� >�����2����A�

5��
� �����,� �,������

M��� ������� ������"� ��������� ��� � ������������� ������
+����� ������ M���������1 >?J����� ���� )�����" /����@9
?J�)/@A9 � ���"�;�������� ����� � ���� �����0��� ����������
��������� )����'��� J�)/ ������� �� ����'����� ���� ����� �
����� ���������� ���� � ������ ��; � ���;�������1 ����������E
���� ������ �� ������9 ������������� ���9 ������ �� ������
������� ���� �����1 ���������19 �����0������1 ��� ����� 0����
���������� ������ >������ �����9 ������ �� ����� �����������;9
���A�

�� Y	
0	R	[� 4N>
�A	< 
05	

"����E

�� < ���� ������� ������"�T


0 < ���� ����� � ������ ������1 �� ������T

N>
�A < 
0 < ������ �� ������ �������T ����

[� < ������������ ����

/������"��	������

.��������	!
/������"��	������E	V�����	+�2���	M���	M������
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'���	� *��+���� ������#����#�( ���,��
��$��
�#�(

• O��� ����� �������������1 ������ ����������1 >�)JA ���
����'����� ����'�� �������;������� ������� ��������� ��; ��
��������� >����F�����A � ������ ����������19 �� �����1
���������� ��� ���� �������� ��������1 ���������
/���� � ���2����� ��;� ����'����� ����'�� ���������"�
������� �� �������� ������� ��� ����� ������ � "����
�������������

• .���������� �� ����� ����"� ����������������� "����
������ �������������1 �� ����������9 �����1 ����� ��������
��; � ������� ���������� � ���� �������� ���������':
"���������� � ����2� � �������� ���0��� ��� ���������
�������

• =��;���� ��� ��������1 ������ ��������� �� �����������
����F����9 ���E

I ����': �������;������� �� �����1���� �� �������2�
>N�G�AT

I ����': �������;������� �� ����� ����������"� >N�GN�OPAT
I ����': �������;������� �� ����� ����������"�

����;������"� � ���������; >N�GN�OP3�AT
I ������������ ������� �� ����� ��� >)GNA�

• + ������� � ������� ����F���� ���� �������������� ����'��
������ ��� ���������� ������9 ������� ��; ��� ����': �� ��;
�������

• + ��������� ������������ ����F����� ������1 � ����':
�������;�������9 � ���� ������ ����'�� ������ >�������
������"�A ������ �� ��;���� ����������� ����'��
�������;������� �������� ��; ����': ���"� ��� >�����2����
�������� ����� "����� �������������A�

/������"��	������

• . ���"� �� 0��9 �2 ����������� �������� ����� �)J �����
��� �� ��������1 �����������1 ������1 ������9 ����':
�������� ����� � ��� ����������� ������ ��; �� ����'��
����� ���� ����2���� ����� ������� � ������ ������'���

• + ���� �������� ����'�� ����� � ��������� ��������9
����': ������� ������"� ���������� ��;���� ����� �)J
����;���� ��; � �����; � ���� �������9 � ��������'���
���������� � ������� � ���� �"���������� ������'���

'���	� ������ � �������� ���,�

• .���������� ����� �������� ������ � ��������
����������1 ������ ��� ������� ������� � ����������� ��
������ "��������1 � ��������� ��2�� ������'�� �
������������ �������� )�������� ��; ������9 2� ��2� ������':
���������9 2� ���� ����� ��� �����"� ������ ��1�����
������������� � ���"�� 1��������� ���������

• + ������� �� ���1���� ��; � ����2����9 2� ��������� �����
��� ���"; �������� ���;��� ���������� ��0������� �� ���
����"� �������9 � ������� � �� �������� "�������
���������"� ������� ��������������� ��"� "������ ����':
��������

.��������	!
/������"��	������E	)����'���	���2�����	"��������1	����	��������	
������
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1�� 2�
������,� 5�� -���	
�,����!�

! Q)) )�����
3��������': Q))	��������	������������	�	���������;	�����2�	�	)�����9	������1	N�����	
J��������9	+��1������	�	.��1������9	��	��������1	����	�������	+��1������	3��������':	
����������	���	���	�������	
N�N
�N39	J����9	X����9	/LXOPL	�	��=��W�

# JJJ )�����

JJJ	���	�����;����� ����������	������ �	)�����	����	�������	�������"�	�����	�������2�	
����������	�������	JJJ	�������	�����	%-$	�������	��������������1	�	������1	�	"�������1	
1��������1	�	!-	������1�	)������	JJJ	�0�������	��	�������	�	�������1	�������1	�	)�����9	
��	��������9	��	+;"����19	�	J���1��19	������9	���"����9	��������9	J1�������9	=�������19	������	�	

����	����	�	�������1	0�����������1 �	������1	�����������19	C�������9	
�������

( ����	
���� )�����
����	
����	�������	��;	�������������9	���������	����	�������2�	������	�	�����2�	���	
�������	����	
����	����	�������	3���������	�����������	���	�����	���:	!*%	�������	
0�������1	�������1	����	0�����������1 ��������������1	�	)�����	�	��	"�������

* +LH�� )�����

)���������	��������	���������'��	������	+����	���	���������	�	�������2	�������	L�����	
����������� ���	���	�����	+LH��	�	
NQ�M��	�������2	�����������	���	��	��'���������
������	+LH��	P����9	����	�������	���:	�������1	�������	0�������19	�0��������1	�������	
��������	������	& ������	�������9	�;����9	�������2���	�	������;���
C������������	�0���	��	���������	��������	�	������	��	����;"�����	�������	+LH��	P����	���	
���'��������	�����	��	��;:������;���	�������	0�������1	�	)������	L�	#$$%	��	��	
��'���������	������	����2���	+LH��	���8����9	������	�����������	���:	1�������	��	��������9	
"����	����1�������1	������	��2	������;:	��������

, /������ )�����

�������	��������	���������'��	"�����������	/L==�
O	���	��������	���������	�	���2���������	
�0���	������������	�����2�	��������9	�����������	�����9	��"����	�	��������	����'��	
�������9	�	���;����	���	�������2	�������	���:	�������1	�������	0�������1�
P�������	�����	/L==�
O	��������	�����2�	��������	��������	�����"	"���	������������19	�	
��E	������9	�����9	��������9	�������9	��������9	��������9	�����9	��������9	2�����9	��2��"�	
�������	������	>���9	������9	��2�����9	�����9	������9	���������9	�;��������A�

.��������	#

.���������	��0�������	�	�������1	�������������1	& ��"���	
�����2���	

����	���������


����� ����������������
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1�� 2�
������,� 5�� -���	
�,����!�

! P�00��� C��

P�00��� Z �� �������� ������ ����������� � ������� ������� �� ��'��������� �����1 ������
����2���1� K���� ������� ������ ��������� � ��� ��������19 ����9 H������9 N������ �
.�����������1 N������1 ��������19 � ��2� ������� �������2 �����"���9 �������2 �������
������ ���� �������2 �#� >�������� "�0A�

# Q��	K��" J1���
Q�� K��" \���" J��9 Q�� ��������� � ��������� ���������9 ��������9 ������� � ����������
��2������ ������ ������� ��; ����� ($$$ �������9 ��������������1 � ������������1 J1����19
�����1 .�����������19 M�������9 ��������9 X��"���"� � ���"�������

( J1��	���" �������
J1�� ���" ���" X�����"� O���������� Q����� ��������� � ��������� ���������� � ���� ��2������
K���� �������� ������2 �������2 ��"�����9 �������2 1����� ����� �����1����19 �������� �
������1���'�� � ������� ����'����� ���� �������� 1����� ������

* Q�� K��� �������

Q�� K��� X�����"� >O����������A Q����� ��������� ��2������ K���� ��� ����"�2����� �
������������9 ������������ ���� 1����� 1����� � ��������� ��2���1 �������� ����� � ���������
��2�����9 �����1 �����9 ��������9 ��������"� ������9 ������� �����1����1 � �����1� Q�� K���
�0����� ����� ������� � X��" M��"�9 J1����1 ������������19 /����9 ���"������9 �����1
.�����������1 � M���������

, .1�����"	/��"	 J1��� .1�����" /��" H������ J������ Q�� �����9 ��������� � ��������� ��2����;� ������ ������������
��; � ��������� ��2����� �� ���� � ������ ���� �����������

.��������	#

.���������	��0�������	�	�������1	�������������1	& ��"���	
����������
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3����� ������ ���� �������2�� ���������� +���"��������
3����� � 2���� ������ ��� ����2� �� �������� ��������

-	�
��	�����

H�2��� ������ ��� ������ ����;���� �������� 
���� ������
������ ����� ������������� C����9 �"���� ��; ��
�����������: � �1����: 3����� ����� ��������� ������� ���
��������������9 ���� ��"� �������: � ������� � ������� ��
3����� ����������1 ����� ����� ������9 ��'�� �"� �������
���������� ������� � ��������� ����" �����������1 �����
3�����9 �"����� � ��������� C���� ����;��� 3����� �
��������9 �1��� 2� ���������� ����� ������ ��������9 2�
����������9 ������ ��� ������������ ���� �������� �������9
��2���"� ����������� ��� '�������"� ���"� ��������������� ����
����� 3����� � �����1 ����������� ��� ���������� �"����� �
��������� C�����

3����� ��� ������ ��������������'�� �� ������������
��������"� 
����� ����� ����� ������ � ������ ��������� �
�������������� C�����

-�����
��� �	����	
����!�

+ ����������� �� ��������� 9 ���� �"����� � �������������
������ ��� �����"��� ���������� ��� ��� ��������1 � ���������
�������� ��������� C����9 ������ �"������ ��; �� �"����������
������� ��������������'�� 3����� ��������� �����'������ ���
��'������ � ���������� �������� �� ������'�� ���� ��� ��;�����
���2��� (<�����': ����"�������� ����2��"� ����� 3����� � ����
���������� ���������

-�����
��� ��,��

=�������� ������������ ��� ����������9 ��� � 2���� ������ ���
�"��������� ����� 3����� �� '���������� ����" ��������
"����������"�9 0��������"�9 ��������"�9 ?��� ����"����@9
������"�9 ������� ����" ���1�������1 ��� �����1 ����" �����
������ ������� � 0�������� �����" ������� 3������

-!��	�
��� � �	����	
����!�

3����� �'�������9 2� �������� ����"� �� �"���� � �����;���
���������� ����������� .������ ��;9 �2 ���������� 3�����
����� ������ ���� �� �������� � �������9 ����� ���"� ��������
�������� ������������ ����� ������ ������ ������� �������
���������� ����"������ ����� 3������ =�� ����������'�� ��2�
�����9 ����0������ �������'�� ���������� ��� ������������ ��1
��0�������9 ������� ��������'�� ��; �� �'�����������1 .�������
������� + ������� � ��9 3����� ��� ���� 2����� "�������� ���
������ ����'��� ��1 �"����'�� � �������

)�����9 ���������� ������ 0�������� ��"� ��2��: ��; ��
�����������19 � ���"� �� ����������������': ������ ���
�������� ���������"�9 ���� ���� ��2���� � ��"� ��: �����9 �
������� � �� 3����� ��� ����2� ������ ������ ��� ����������� �
�������� ��2����'�� ���������� �������� ������ �� �� ��1
��������"� ������� ���� 2� �������� �0���� 0��������<
������������1 ��������� ����� ������ ������ ����"��;� �
��������'���

��������� ��������� ������� ������ � ��1 ��������������
��"����������9 2� ��0������� ���������� 3����� ����
�������� � ������� �"����� � ��������� ������ ��������������
������� 3����� �������� � ��0������� �����������1 ����� �����
������9 ��2���9 �"����� � ��������� ������ 3�����9 ��
��0��������1 ��1 ��2�� ����"�:� 3����� ��� ���� 2����� ������
�� ��� �������'�� ����2����1 ��0�������� )�������
.������������ ��� ������� ��������������'�� �� ��0�������
���������� ����� ����� �������

3����� ��� ������ 2����� ��������������'�� �� ������������
��0������� 0�������� � ��������9 ���� ������ ��� ������
���������� ����� ������� .������ ������ ���������
��������������': �� �������� ������������ 0�������� � ��������
����'��� ������'��9 ����� ������ ����"������ ����� ���
��������

.��������	(
+������	�	������2����	>!G#A

+������	�	������2����	
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����
� �����

+ �����1 ����"��������� ��������"� 
����� 3����� ��� ���
����������� �� ��������������� ���������1 ����9 �� ���������
����� ��� �������� ��; � ������ � ������� � ����"����������
����������

3����� ��� ������ ��������������'�� �� ����������; ��������"�

����� >� ��� ��� ������ � � ��������� C���� ����;���
3����� � ��������A9 � ������� �����1������� �����9 ����
������� ��; �� ����� �������2���� �� ����"� ��������"� 
������

-�� ���#���

3����� ��� ������ 2����� ��������������'�� �� ����� ������ ���
������ ����� ������'�� ������9 ���� ������� ������':
�������

�#	��
��� �� ���� �#���#

."����� � �����;� �������"��9 +����� ��� ���"�;���� ������� 9
���� �������� ��� ��0������� ���� �������� ��; �� 3���� +�����9
�� �� �����1 ��� ���� ����;������� ��� ������ �����" ���� ��
3�; +������

"���������� 	�	������

.������������ ����������� ��; ��� �2���: ����� 0���� 3�����
��� ��������"� 
�����9 � ��;'�� ��� ����'��9 � ������������
���������� ����;������� ������ ������ ��� ����'��������
�������� �"��� 3����� �� �������� ������� �����������1 �
C����� ���� "�� ��������� ���������� ��������"� 
�����
������ � ��������� ������

+������� ����� ������ ������������� ��������� �������� 
����
������� ����� ��������������': �� �2������9 ��������� ��; ��
��������� 
������� � ����������� ������ ���� ������������
������� ����;� �� �������� ��������"� 
������ 3����� ���
������ ��������������'�� � ���� ������� �� ������9 ��2��� ������
� �������� ���� ������ ������� ��� ������ ����;��1 ��
�������� ��������"� 
������

.��������	(
+������	�	������2����	>#G#A
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3#��* ����	����9	�	��������	�	M�������

�8"'� /����	������	������	����������1

���� �#���# ! ���"�	#$!% ����

��F .�����������	���������	�����;2��

������� 3�����	��8����� ��� �	����

�,�������� .�����������	��������	������������	�	"����;	
�������������	��	3�;	+�����

=3>: .���	����������

=3>:�8 .���	����������	����;������	�	���������;

=4 +���': �������;�������	>��$%�&����	�����'��#�A

F�FF +����	���������	�����;2��	���	�������;�������

C"� /����	������	�������������1	>��"�	���������
)�����	J��������A

5-2 M�����	�������	���	>��$% (���������$ ��	����A

1:' L����	!#	�����;��	�������������	3�;	+�����

"��#���
)����	�������	�����	����	��	����� ������	�����	
����������	����	������	�����	������	�����	
������������	��	�����	����;	����

"53 )�����	M������	����

�4 +���':	����������	>��$%�)����#�� '��#�A

���,� ]������	����	����	����	������	�����	����	

�������#������� =�������� �����

G*���
C���� �	'����������	����"	������	�	����	
#%	�������	#$!D	����	������	����;���	3�����9	
����	�	������	�����	����	�	�������

�8�� V�����	��2��� ����	�������	*��$%����$+����
�'���$�������,����	�����A

�#���� �����!H�
*� %�������,�A�
�#����

+����� ����'��	��������	�������1	������	
�����	���1�����	����	�������

4����� C���� ������	�����	����	�	��������	�	M�������

.��������	*
3�0������

3�0������



3����� ��0��� � ��� �� ���� �0 3����� P���1� P�1���� Q�����9 � CM ���8�� �������
������ �� "������� >^3PPQ@A9 �� ������ �0 ������ 0����9 ��� 1��� ������ ������� 3PPQ
��� ���1 �0 �� ������ 0���� ��� ��"���� ������� ��� ���������� ������� 3PPQ >����
��0����� � �� ^3����� ������@A ���� �� ���8��� ���8���� � ������� )����� ���
��������������G��G���� 0�� � ���� ������� ���������� �0 3PPQ ��� �� ������ 0�����

3����� ���8���� ����9 �U9 ��������"9 0�������� ��8����� ��� ��"�� ���8���� � ������ ���
���8�� ������ �������" ������� ���������� +�1 � "������� �������� ������ �0 ������
0���� �� ���� 1�� !,$ �������� ��� ���������9 3����� ����"� �����<����� ����������� ���
1�"1<_����� ���8��� � ������9 ����8����" 1� ����"1� 1�� ���� � ������� 1��� ���
������U �������� �1�����"��� 3�����`� ���� 1�� #*,9$$$ ���0��������� ��� ������� �
�����" �� ����� 1� ������

3����� J����� N����� �� � ��"����� ��"�������� �0 ������ ��"������ ����� 1� �������� �0
3����� J����� N����� X�����"� Q�����9 1� ������ 0��� �� J����� N����� �0 3�����
P���1� P�1���� Q������ ���8���� ��� ���8���� �� 1� ������������ ��� �00������ �0 3�����
J����� N����� X�����"� Q�����9 �1��1 ��� ������� ��� ���������� ��"�� ������� P1�
������������ ��� �00������ �0 3����� J����� N����� X�����"� Q����� ��� ����" 1� ��"���a�
������" ���0�������� ���8���� 0����9 ���8����" ���8���� 1���"1 ���� 1�� , $$$ ������ �� *!
�00���� �� !D ���������
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