
Korekta raportu bieżącego Nr 30/2016  

dotyczącego wpływ nabycia aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta oraz spółkę 

zależną od Emitenta, na wyniki finansowe Spółki za miesiąc czerwiec i I półrocze 2016 

roku 

Nawiązując do raportu Nr 30/2016, przekazanego w dniu 15 lipca 2016 roku oraz 

uwzględniając stanowisko audytora BDO sp. z o.o., dokonującego przeglądu sprawozdań 

Spółki i  Grupy Kapitałowej za I półrocze 2016 roku, Zarząd Indykpol S.A. ("Emitent") 

informuje, że opisane w tym raporcie zdarzenie nie wpłynie na wyniki finansowe Spółki  i 

Grupy Kapitałowej.  

W dniu 8 czerwca 2016r. Spółka zawarła z podmiotem powiązanym - „Indykpol Brand 

Management” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy spółka jawna (dalej 

Spółka Jawna) z siedzibą w Warszawie umowę przeniesienia składników majątku na skutek 

podziału majątku Spółki Jawnej po jej rozwiązaniu. Indykpol S.A. jako Wspólnik otrzymał  

48,81% wartości majątku Spółki Jawnej. Wspólnikami Spółki Jawnej oprócz Indykpol S.A. 

były spółki zależne od Emitenta: Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, której 

przysługiwało 51,18% wartości majątku Spółki Jawnej oraz „Indykpol Brand Management” 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z udziałem 0,01%. Indykpol S.A. jest jedynym 

udziałowcem Nutripol Sp. z o.o. i „Indykpol Brand Management” Sp. z o.o. 

W wyniku podziału majątku Spółki Jawnej Emitent jako Wspólnik uzyskał następujące 

istotne aktywa: 

a) 2 (dwie) obligacje imienne o łącznej wartości nominalnej 20 000 tys. zł (dwadzieścia 

milionów złotych), wyemitowane przez spółkę „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 

Równocześnie drugi Wspólnik tj. Nutripol Sp. z o.o. uzyskał następujące istotne  aktywa: 

a) 2 (dwie) obligacje imienne serii A oraz 2 (dwie) obligacje imienne serii B o łącznej 

wartości nominalnej 20 340 tys. zł (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści tysięcy 

złotych), wyemitowane przez spółkę „Indykpol Brand” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawi, 

b) środki pieniężne w kwocie 638 tys. zł. 

Pierwotnie w raporcie Nr 30/2016 Emitent poinformował, że otrzymane aktywa zwiększyły 

wartość majątku wspólników tj. Indykpol S.A. o kwotę 20 000 tys. zł  a Nutripol Sp. z o.o. o 

kwotę 20 978 tys. zł oraz zwiększyły o te same kwoty  wyniki finansowe brutto i netto 

Indykpol SA i Nutripol Sp. z o.o. za miesiąc czerwiec oraz za I półrocze 2016 roku. 

Według audytora dokonującego przeglądu raportu półrocznego, zgodnie MSR 38 otrzymane 

aktywa nie mogą być prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, w 

efekcie  pozostaną bez wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe  Emitenta i Nutripol 

Sp. z o.o.   

Audytor zgodził się natomiast z pierwotną oceną Spółki, że zdarzenie to  nie wpłynie na 

wyniki Grupy Kapitałowej Indykpol.  


