1. Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty SA został
zmieniony porządek obrad. Pełnomocnik Akcjonariusza OFE PZU „Złota Jesień”
zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie dotychczasowego
pkt 16 po dotychczasowym pkt 11 i odpowiednią zmianę numeracji
dotychczasowych punktów od 12 do 19 , jak również odpowiednią zmianę treści
dotychczasowego pkt 15 porządku obrad poprzez wpisanie w miejsce
występującego tam „pkt 14” nowego brzmienia. W uzasadnieniu swojego
stanowiska Akcjonariusz powiedział, że wiąże się to propozycją dodatkowego
zapisu w Statucie Spółki dotyczącego zbycia majątku spółek należących do grupy
kapitałowej.

2. Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad:
2.1.
Pytania dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z
działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
a) Akcjonariusz Jerzy Wacław Sikorski zapytał, czy Rada Nadzorcza zmieniła zasady
wynagradzania Zarządu Spółki w trakcie 2008 roku?
Odpowiedź Krzysztofa Głogowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Komitet ds.
Wynagrodzeń w funkcjonujący w ramach Grupy Kęty S.A. w 2008 roku zajmował się
zmianami w wynagradzaniu Zarządu. Zmiany te polegały na tym, iż do dotychczasowych
zasad Rada wprowadziła element premii uznaniowej, która może być przyznana w
przypadku nie spełnienia przesłanek pozwalających na przyznanie członkom zarządu
premii uzależnionych od zysku netto Grupy Kapitałowej Kęty, przy jednoczesnym
zaistnieniu przesłanek do pozytywnej oceny efektów działalności członków zarządu w
okresie utrzymującej się dekoniunktury na rynku podstawowej działalności Grupy
Kapitałowej Kęty. Przewodniczący Rady poinformował akcjonariuszy, że temat ten został
opisany w sprawozdaniu Komitetu ds. Wynagrodzeń opublikowanym wraz z
sprawozdaniem finansowym za 2008 rok.
b) Akcjonariusz Jerzy Wacław Sikorski zapytał, na jakiej podstawie Rada przyznała
premię uznaniową?
Krzysztof Głogowski potwierdził, że Rada Nadzorcza przyznała Zarządowi premię i wyjaśnił,
iż w uzasadnieniu swojej decyzji Rada wzięła pod uwagę aktywne działania Zarządu
podjęte w reakcji na pogarszającą się sytuację w globalnej gospodarce polegające na
wdrożeniu szeregu rozwiązań, zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu
kryzysu na wyniki Spółki i grupy kapitałowej. Były to działania na rzecz: racjonalizacji
zatrudnienia, konsolidacji biznesów, optymalizacji wydatków, ograniczenia współpracy z
bankami o złej sytuacji finansowej, przy jednoczesnym zapewnieniu dalszego
bezpiecznego finansowania Grupy Kęty S.A z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł
finansowania, a także działania mające na celu pozyskanie dofinansowania w łącznej
wysokości 48,3 mln zł na realizację trzech projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale
innowacyjnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-

2013. Działania te w efekcie przynoszą pozytywne skutki w 2009 roku, gdyż z
obserwowanych trendów wynika, iż Spółka realizuje ambitny budżet. Przewodniczący
dodał, że wynagrodzenia Zarządu za 2008 rok wraz z przyznaną premią były i tak niższe
od wynagrodzeń otrzymanych przez Prezesa i Członka Zarządu w 2007r.
c) Akcjonariusz Jerzy Wacław Sikorski zapytał, ile konkretnie zarobił Zarząd w 2008
roku:
Adam Piela, Członek Zarządu poinformował, że kwota wynagrodzeń z narzutami
Zarządu została podana w sprawozdaniu finansowym Spółki podanym do publicznej
wiadomości w dniu 9 kwietnia 2009 roku i wyniosła 961 tys. zł dla całego Zarządu.
Prezes Zarządu w uzupełnieniu tej informacji powiedział, że wynagrodzenie na
stanowisku prezesa Grupa Kęty S.A. nie zmieniło się od 2002 roku, a jego dochody
osiągnięte w 2008 roku były najmniejsze na przestrzeni ostatnich trzech lat.
d) Akcjonariusz Krzysztof Niemiec pytał Zarząd o politykę personalną w grupie
kapitałowej i powody odejścia z pracy grupy menedżerów?
Prezes Mańko poinformował obecnych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, iż pan
Krzysztof Niemiec współpracował z Grupą Kęty S.A. do listopada 2008 roku, a obecnie
pracuje dla zagranicznej firmy konkurującej z Grupą Kęty SA w znacznym obszarze (profile
aluminiowe). Odpowiadając wprost na zadane pytanie poinformował, że w grupie
kapitałowej jest około 120 stanowisk menedżerskich, z których około 10% w ostatnich 4

latach zostało wymienionych. Powody odejść to m.in. otrzymanie lepszych
warunków finansowych (np. praca za granicą) czy restrukturyzacja danego obszaru
w wyniku pogorszenia osiąganych wyników finansowych.
e) Krzysztof Niemiec pytał o powody słabych wyników spółki Alupol LLC na Ukrainie i
przyczyny złej realizacji – jego zdaniem – inwestycji na Ukrainie?
Prezes Zarządu Dariusz Mańko odpowiedział, iż celem projektu było stworzenie

nowoczesnego zakładu zlokalizowanego na perspektywicznym rynku ukraińskim,
mogącego obsługiwać zarówno klientów ukraińskich, jak również i rosyjskich,
których obsługa była utrudniona lub wręcz niemożliwa ze względu na istniejące
bariery celne. W roku 2004 podjęto decyzję o powołaniu spółki Alupol LLC
(rejestracja w grudniu 2004 r.) i budowie zakładu produkcyjnego. W lutym 2005
zakupiono nieruchomość, zakontraktowano urządzenia i rozpoczęto budowę
zakładu. Produkcję rozpoczęto w roku 2007. Rok 2008 był rokiem kryzysowym, a
gospodarka Ukrainy przeżywa go bardzo głęboko. Dlatego w takich warunkach
trudno było osiągnąć dobre wyniki. Bez względu jednak na to, inwestycja na
Ukrainie – zdaniem Zarządu Grupy Kęty S.A. - daje Spółce przewagę
konkurencyjną, bo żadna inna zagraniczna firma nie posiada takiego zakładu na
terenie Ukrainy. Ponadto prasownia Alupol LLC jako bardzo nowoczesny zakład,
podnosi wartość całej grupy kapitałowej. Odnosząc się wyników finansowych,
Prezes Mańko powiedział, że w 2008 roku Spółka Alupol LLC poniosła stratę, bo
firma miała niski poziom zamówień wynikający głównie z problemów ukraińskiej
gospodarki. W 2009 roku sytuacja poprawiła się, co doprowadziło do wzrostu

zamówień w stosunku do 2008 roku. Prezes Mańko, omawiając wyniki Segmentu
Wyrobów Wyciskanych, do którego należy spółka, tłumaczył, że w tym biznesie
wpływ kryzysu był największy i nawet szybkie działania nie były w stanie
zniwelować jego skutków. Prezes podkreślił, iż jeżeli w ciągu miesiąca firma
sprzedaje 4 tys. profili, a kilka miesięcy później tylko 2 tys. ton profili, można to
wytłumaczyć wyłącznie kryzysem, obserwowanym również w konkurujących z
Kętami spółkach polskich i zagranicznych..
f) Akcjonariusz Krzysztof Niemiec zapytał następnie, ile Grupa Kęty S.A. wydała
w 2008 roku na rozwój Zakładu Usług Mechanicznych wchodzącego w skład
Segmentu Wyrobów Wyciskanych? Akcjonariusz poprosił o zaprotokołowanie
tego pytania i pisemną odpowiedź Zarządu.

2.2.
Pytania dotyczące programu opcji menedżerskich.
a) Akcjonariusz Juschen Johannes zapytał Przewodniczącego Rady Nadzorczej o
korzyści, jakie Zarząd odniósł z tytułu realizacji programu opcji menedżerskich?
Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedział, że Zarząd nie osiągnął żadnych korzyści
płynących z programu opcji menedżerskich, gdyż program ten nie został do tej pory
zrealizowany. Prezes Mańko poinformował akcjonariusza, że Zarząd nie objął do tej pory z
programu ani jednej akcji z nowej emisji, co jest wynikiem - z jednej strony - ustalonych na
wymagającym poziomie parametrów programu, z drugiej strony natomiast wysokiej ceny
nabycia akcji pierwszej transzy sięgającej123 zł przy obecnym kursie giełdowym
kształtującym się obecnie na poziomie około 77 zł.
b) Akcjonariusz Juschen Johannes poprosił Zarząd o wytłumaczenie, na czym będzie
polegać nowy program opcyjny?
Prezes Dariusz Mańko poinformował akcjonariusza, że konstrukcja programu będzie
identyczna do poprzedniego programu opartego na emisji obligacji z prawem
pierwszeństwa do nabycia akcji nowej emisji. Program jest podzielony na trzy transze, po
jednej transzy w roku. Osoby uprawnione zatwierdzone przez radę nadzorczą Grupy Kęty
S.A. będą miały prawo do nabycia obligacji dających pierwszeństwo w nabyciu akcji po
spełnieniu określonych warunków dotyczących dynamiki wyników finansowych spółki na
przestrzeni trzech lat oraz dynamiki kursu akcji spółki w stosunku do dynamiki indeksu
WIG.
Prezes Dariusz Mańko powiedział również, że cena akcji, po której osoby uprawnione będą
mogły nabyć akcje za rok 2009, będzie średnią ceną kursu akcji Grupa Kęty z trzech

miesięcy poprzedzających dzień walnego zgromadzenia, na którym program został
przyjęty, a za kolejne lata, tj. 2010-2011 będzie średnią kursu akcji z I kwartału danego
roku. Ponadto Prezes Zarządu poinformował akcjonariusza, iż celem programu jest
zwiększenie wartości Spółki w stopniu ponadprzeciętnym poprzez wzrost powtarzalnych
wyników ekonomicznych Spółki i wzrost wartości akcji Spółki, a także wprowadzenie
czynnika pozwalającego na utrzymanie długoterminowego zatrudnienia osób kluczowych
dla Grupy Kapitałowej.

2.3. Pytania dotyczące zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa:
Akcjonariusz Jerzy Wacław Sikorski zapytał, czy transakcja opisana w uchwale nr 14/09
będzie miała wpływ na podniesienie wyniku finansowego i wycenę wartości księgowej
Grupy Kęty S.A. ?
Adam Piela, Członek Zarządu poinformował, , iż w sprawozdaniu skonsolidowanym
transakcja ta nie będzie miała wpływu na wynik i wartość księgową.
Przedstawiciel audytora – firmy Ernst &Young audit Sp. z o.o. badającego sprawozdanie
finansowe i bilans Spółki za 2008 rok, odpowiedział, iż w sprawozdaniu skonsolidowanym
transakcja ta nie będzie miała wpływu na wynik i wartość księgową. Natomiast w
sprawozdaniu jednostkowym Grupy Kęty S.A. będzie miało to wpływ na bilans i wynik w
zależności od wyceny majątku i w przypadku osiągnięcia dochodu zostanie on
opodatkowany.
2.4. Pytania dotyczące zmian w regulaminie WZA
Akcjonariusz Jerzy Wacław Sikorski zadał pytanie dotyczące zapisu o dniu ustalania prawa
uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu.
Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił, że jest to zapis wynikający wprost z przepisów
kodeksu spółek handlowych, które wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r.
2.5. W ramach wolnych wniosków akcjonariusz Jerzy Wacław Sikorski poprosił Zarząd o
przedstawienie aktualnej sytuacji Spółki.
Prezes Zarządu odpowiedział, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Grupa Kęty S.A.
podjęła działania mające na celu zmniejszenie długu netto (kredyt pomniejszony o
dostępne środki pieniężne) do poniżej 300 mln zł , co oznaczałoby zmniejszenie o ok. 100
mln zł w krótkim okresie i prace nad zmniejszeniem długu o 150 mln zł w perspektywie
połowy przyszłego roku. We wszystkich biznesach grupy kapitałowej realizowane są
założenia budżetowe. Z informacji przekazywanych przez spółki wynika, że 2 kwartał
powinien być bardzo dobry w zakresie przychodów ze sprzedaży i zysku operacyjnego.
Zapowiedział, że Spółka poda do publicznej wiadomości pod koniec czerwca br. wstępną
prognozę wyników. Prezes Mańko podziękował akcjonariuszom za zrozumienie i akceptację
stanowiska Zarządu w sprawie przekazania w całości zysku netto Spółki na kapitał
rezerwowy. Prezes Mańko wyraził jednocześnie nadzieję, że Spółka będzie mogła podzielić
się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem już w następnym roku.

