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Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić 
sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym, obejmującego istotne 
informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 
czynników ryzyka i opis zagrożeń. 
 
 
 
Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje następujące części: 
 

I. Opis Spółki 
II. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Spółki 
III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie narażony 
IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
V. Akcje własne 

VI. Oddziały (zakłady) Spółki 
VII. Instrumenty finansowe 
VIII. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po 

jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 
 
 
 
 
 
  
   Prezes Zarządu – Szymon Klimaszyk      Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Wrona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iława, dnia 15.05.2015 roku 
  



I. Opis Spółki 
 

1. Informacje ogólne 
 

RSY Spółka Akcyjna jest spółką powstałą z przekształcenia spółki Iławskie Zakłady Remontu Silników spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej aktem notarialnym w dniu 14 kwietnia 2004 roku.  
RSY S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 31.08.2010 roku. 
 

Siedzibą jednostki  jest miasto Iława. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Olsztynie,  VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000367579. 
 

Jednostce  nadano numer statystyczny REGON 519608560 oraz otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 
744-166-75-01. 
 

Podstawowym przedmiotem działania jednostki jest sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych. 
 

2. Obowiązki informacyjne 
 

W ramach obowiązków informacyjnych spółka opublikowała następujące raporty w 2014 roku: 
Raporty bieżące: 
 Raport okresowy za I kwartał 2014, z dnia 14.05.2014 r. 
 Raport okresowy za II kwartał 2014, z dnia 14.08.2014 r. 
 Raport okresowy za III kwartał 2014, z dnia 14.11.2014 r. 
 Raport okresowy za IV kwartał 2014, z dnia 13.02.2015 r. 

 

3. Zmiany  akcjonariacie Spółki 
 
Kapitał zakładowy Spółki nie uległ zmianie w 2014 roku i wynosi 3 700 tys. zł. Składa się z 3 700 000 akcji                  
o wartości nominalnej 1,00 zł  każda. 
Na dzień bilansowy akcje w Spółce posiadali: 
 

Akcjonariusz 

Liczba posiadanych 
akcji 

(odpowiada % udziałowi 
w ogólnej licznie głosów 

na WZ) 

Wartość nominalna akcji 
(odpowiada % udziałowi w 
ogólnej liczbie głosów na 

WZ) 

% udział w kapitale 
zakładowym 

(odpowiada % 
udziałowi w ogólnej 

liczbie głosów na 
WZ) 

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. 1 995 600 1 995 600,00 53,94 % 
Pozostali 1 704 400 1 704 400,00 46,06% 
Razem 3 700 000 3 700 000,00 100 % 

 
 



Na dzień sporządzenia sprawozdania struktura ta przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji 
(odpowiada % udziałowi 
w ogólnej licznie głosów 

na WZ) 

Wartość nominalna akcji 
(odpowiada % udziałowi 
w ogólnej liczbie głosów 

na WZ) 

% udział w kapitale 
zakładowym (odpowiada % 
udziałowi w ogólnej liczbie 

głosów na WZ) 

Amida Capital Sp. z o.o. S.K.A. 
(dawniej BENTEN Sp. z o.o. INVEST 
S.K.A.)  

3 286 000 3 286 000,00 88,81 % 

Pozostali  414 000  414  000,00 11,19 % 
Razem 3 700 000 3 700 000,00 100 % 

 
W dniu 14 maja 2015 roku do Spółki Akcyjnej RSY wpłynęło zawiadomienie od Amida Capital Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością INVEST S.K.A. z siedzibą w Warszawie ( dawnej BENTEN Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. ), reprezentowana przez jedynego komplementariusza tj. spółkę 
Amida Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, iż w dniu 27.04.2015 roku nastąpiła zmiana danych 
rejestracyjnych Spółki w KRS w przedmiocie firmy i adresu siedziby Spółki. Aktualna nazwa Spółki to: 
Amida Capital Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. ul. Grzybowska 4/92, 00-131 Warszawa 
 
 

4. Zmiany w Zarządzie  i Radzie Nadzorczej  
 
Na dzień bilansowy skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

      -  Szymon Klimaszyk   -  Prezes Zarządu 
     -  Grzegorz Wrona - Wiceprezes Zarządu 

 

Dnia 13 lutego 2014 roku Pan Jarosław Lasecki zrezygnował z pełnienia  funkcji Wiceprezesa Zarządu. 
 

Dnia 9 maja 2014 roku Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej postanowiono delegować Członka Rady Nadzorczej Pana 
Grzegorza Wronę do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu  Spółki. 
Okres delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki będzie trwał od dnia 9 maja 2014 roku do dnia 
nie później niż 8.08.2014 roku. 

  
Dnia 8 sierpnia 2014 r. Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki powołano  Pana Grzegorza  Wronę w skład 
Zarządu Spółki i powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu 

  
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

-  Szymon Klimaszyk   -  Prezes Zarządu 
-  Grzegorz Wrona  – Wiceprezes Zarządu 

 
Na dzień bilansowy Skład Rady Nadzorczej  przedstawiał się następująco: 

 -  Dariusz Gudek – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
 -  Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej, 



 -  Andrzej Paweł Kloc – Członek Rady Nadzorczej, 
-  Krzysztof Skrzypski – Członek Rady Nadzorczej, 
-  Wiesława Wadowska-Trzciałkowska –Członek Rady Nadzorczej 

 
Dnia 26 czerwca 2014 Uchwałą nr 19 ZWZA przyjęto rezygnację członka Rady Nadzorczej Spółki Mariusza 
Matusika. 

 

Dnia 26 czerwca 2014 roku Uchwałą nr 20 ZWZA powołano Pana Dariusz Gudka na Członka Rady Nadzorczej 
Spółki 

 

Dnia 8 sierpnia 2014 r. Pan Grzegorz Wrona zrezygnował z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 
 

Dnia 8 sierpnia 2014 r. Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej Spółki dokonano kooptacji Pani Wiesławy Wałdowskiej-
Trzciałkowskiej do składu Rady Nadzorczej Spółki. 

    
Pan Dariusz Gudek dnia 23 marca zrezygnował z przewodnictwa i członkowstwa w Radzie Nadzorczej RSY S. A. 
rezygnację złożył Zarządowi RSY S.A. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Skład Rady Nadzorczej  przedstawiał się następująco: 
-  Błażej Wasielewski – Członek Rady Nadzorczej, 
-  Andrzej Paweł Kloc – Członek Rady Nadzorczej, 
-  Krzysztof Skrzypski – Członek Rady Nadzorczej, 
-  Wiesława Wadowska-Trzciałkowska –Członek Rady Nadzorczej 

 

5. Posiadane autoryzacje oraz umowy dealerski 
 
W ramach rozszerzenia działalności gospodarczej z roku 2012, w zakresie sprzedaży maszyn i ciągników 
rolniczych, Spółka utrzymała umowy dealerskie i jednocześnie umowy serwisowe z URSUS S.A. oraz z AMG Sp. 
z o.o. – importerem na Polskę ciągników rolniczych marki Landini. 
Utrzymana została współpraca z firmami: RABE, Schaffer, POM Brodnica, NT Industry, Berthoud, Gregoire 
Besson, Sob Metal, SaMASZ 
    

6. Rozszerzenie działalności Spółki 
 
W roku 2013 zostały podpisane dwie znaczące umowy dealerskie i serwisowe, mianowicie: z importerem 
ciągników TYM firmą HYDRO – MASZ z Brzeźna koło Sieradza. Traktory TYM są produkowane przez 
południowokoreańską firmę ” Tongo Yang Company ” sprzedawane zarówno w Europie, Stanach Zjednoczonych 
oraz Australii. W Polsce marka jest obecna od 2009 roku. Produkcja roczna utrzymuje się na poziomie ok. 12.000 
ciągników. 



Został  również utrzymana umowa dealerska z firma handlową „ LUPUS ” z Ciechanowa w zakresie sprzedaży 
rosyjskich kombajnów oraz sieczkarni Rostelmash z Rostowa nad Donem oraz rozszerzona o sprzedaż 
białoruskich ciągników MTZ Belarus, dedykowanych przede wszystkim do mniejszych rolników indywidualnych, 
którzy dysponują niewielkim kapitałem oraz obawiają się ciągników bardziej zaawansowanych technologicznie. 
Dzięki temu posunięciu Spółka liczy na znaczny wzrost sprzedaży ciągników rolniczych w roku 2015 w 
bezpośrednim rejonie penetracji rynku do ok. 100 km wokół Iławy z uwagi na bardzo duże nasycenie w tymże 
rejonie gospodarstw średnich oraz małych, poniżej 20 h posiadanego areału.  
MTZ Belarus produkuje ok. 60.000 ciągników rocznie. 
. 
W zakresie sprzedaży kombajnów Spółka RSY jest jedynym dealerem kombajnów w województwie Warmińsko – 
Mazurskim oraz Pomorskim z uwagi na prowadzoną przez importera politykę rejonizacji, porządkującą rynek 
dealerów prowadzących sprzedaż wspomnianej wyżej marki . 
Podpisana również została umowa dealerska wprowadzająca do sprzedaży ładowarki teleskopowe holenderskie 
firmy GIANT. 
W celu uzupełnienie oferty związanej z gospodarstw „ zielonkowych ” Spółka wprowadziła do oferty sprzedaży 
maszyny włoskiego producenta Gallignani, jednego z największych producentów Pras na świecie. Posiadamy 
również w ofercie zgrabiarki oraz kosiarki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

II. Przewidywany rozwój Spółki 
 
W ramach aktywności marketingowej, Grupa Kapitałowa RSY. bierze udział w imprezach wystawienniczych. 
Celem udziału w targach i wystawach ogólnopolskich jak i lokalnych, jest pozyskanie nowych klientów zarówno 
instytucjonalnych jak indywidualnych. Ze względu na poszerzenie oferty napraw głównych silników i podzespołów 
silników o sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych możliwa jest prezentacja połączenie oferty na różnych 
imprezach promocyjnych. 

Na początku roku 2015 Spółka wystawiła się na Targach Rolniczych „ Arena Ostróda ” na dużej powierzchni 
wystawienniczej, gdzie spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem, odwiedzających stoisko. 

Planowane jest również wystawienie się Spółki jako dealera na Targach Rolniczych w Starym Polu k/Malborka. 

Zarząd Spółki podjął decyzję o braniu udziału tylko w imprezach wystawienniczych znajdujących się na ternie 
bezpośredniego oddziaływania sprzedaży. 

Spółka prowadzi również aktywna sprzedaż w terenie przez przedstawicieli handlowych. W tym celu zakupiła 
dodatkowy pojazd, wspomagający sprzedaż bezpośrednią. 

Organizowaliśmy w roku 2014 kilka pokazów polowych ciągników wraz z oferowanymi przez maszynami 
rolniczymi dla grupy kilkunastu rolników z możliwością samodzielnej pracy w warunkach polowych. 

Przeprowadziliśmy również dwa pokazy polowe w okresie żniw naszych oferowanych rosyjskich kombajnów 
Rostelmash. 

W roku 2015 również wraz z naszymi partnerami zostało zaplanowanych klika dużych pokazów polowych, które 
w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy wyników sprzedaży, ponieważ są najlepszym sposobem na 
przekonanie rolników do użytkowych walorów sprzedawanego sprzętu.   

 Spółka Akcyjna prowadząca  sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych zanotowała  spadek, który był 
spowodowany wyczerpaniem puli dofinansowania zakupów maszyn rolniczych, wynikający z zakończenia 
programów unijnego  wsparcia dla rolników w Budżecie UE na lata 2007 – 2013. Nowy Budżet UE na lata 2014 – 
2020 de facto oznacza realne zwiększenie sprzedaży ciągników oraz maszyn rolniczych, po weryfikacji 
przyjętych nowych wniosków od rolników dotyczących dofinansowania w ramach różnych programów dopiero wg 
wstępnych szacunków ARMiR od IV kwartału roku 2015. 

Jednakże już obecnie notujemy znaczny wzrost sprzedaży maszyn rolniczych oraz ciągników w ramach 
operacyjnej działalności prowadzonej przez RSY S.A. w strukturze Grupy Kapitałowej RSY, który na koniec mają 
będzie na poziomie ok. 1 mln złotych przychodu ( Plan na rok 2015 ok. 3,5 mln zł ). W całym roku 2014 RSY S.A. 



zanotowała 1 mln złotych przychodu. Już na podstawie obserwacji początku roku, Zarząd Spółki Akcyjnej 
dostrzega w tej materii wyraźna poprawę, pomimo braku finasowania z UE. Gdy  pojawią się wynik pierwsze 
dopłaty do zakupu sprzętu rolniczego, powinien ulec jeszcze znacznej poprawie.  

 

III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie 
narażony 

 
1. Ryzyko uzależnienia od głównego odbiorcy 

 
Spółka Akcyjna w zakresie sprzedaży penetruje aktywnie obszar w okolicach 150 km wokół Iławy. Sprzedaż 
dotyczy przede wszystkim rolników indywidualnych. Nie istniej ryzyko uzależnienia od jednego odbiorcy. 
 

2. Ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy 

 
W zakresie nowej działalności Grupy uruchomionej w 2012 roku przez Spółkę Akcyjną, w zakresie 
sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych, podpisanych zostało wiele umów dealerskich, co również 
niweluje ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy. Z roku na rok są sukcesywnie w miarę posiadanych 
środków finansowych grupa dostawców rozszerza się o nowe marki. 

 
3. Ryzyko konkurencji 

 
Rynek dealerów maszyn rolniczych na terenie naszego kraju jest bardzo mocno nasycony .  Jednakże 
Spółka dysponując już funkcjonującym wcześniej w ramach Grupy Kapitałowej profesjonalnym 
stacjonarnym serwisem z dwoma 18 metrowymi kanałami naprawczymi oraz halą, jak również w pełni 
wyposażonymi dwoma samochodami serwisowymi oraz przeszkolonym przez importerów marek 
pracownikami serwisu, może skutecznie konkurować nie tylko w zakresie sprzedaży jak również 
profesjonalnej obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej. 
 

4. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz zmian 
technologicznych 

 
W ramach Grupy Kapitałowej Spółka, dysponuje szeregiem autoryzacji silnikowych, pracownicy biorą 
udział w obowiązkowych szkoleniach, w zakresie technologii napraw silnikowych. 



Pozwala to nam na dużo większe możliwości ingerencji silnikowej w kombajnach oraz ciągnikach. 
Dysponujemy szeregiem urządzeń diagnostycznych oraz narzędziami specjalnymi i nie widzimy ryzyka 
związanego z rozwojem technologicznym oferowanego sprzętu.   
 
 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 

1. Działalność operacyjna i wynik finansowy 
 

a) przychody i koszty działalności operacyjnej 
 

Wyszczególnienie 2014 struktura % 2013 struktura % dynamika 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 933 100% 3 260 100% -71,4% 
     Przychody netto ze sprzedaży produktów  501 54%          2 231    68% -77,6% 
     Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  432 46%          1 029    32% -58,0% 
Koszty działalności operacyjnej  777 96% 3 516 100% -77,9% 
     Amortyzacja 44 6% 102 3% -56,9% 
     Zużycie materiałów i energii  1 0% 825 23% -99,9% 
     Usługi obce 128 16% 737 21% -82,6% 
     Podatki i opłaty  3 0% 1 0% 203,1% 
     Wynagrodzenia 5 1% 607 17% -99,2% 
     Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 0% 158 5% -99,4% 
     Pozostałe koszty rodzajowe  36 5% 87 2% -58,4% 
     Wartość sprzedanych towarów i materiałów 394 51% 977 28% -59,6% 
     Zmiana stanu produktów  165 18%               22    1% 640,4% 

 

 
b) sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

Spółka w roku obrotowym wykazała zysk  netto w wysokości 83 tys. zł.  
Spółka w roku obrotowym wykazała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 156 tys. zł.  
 

Wyszczególnienie 2014 2013 dynamika 
Działalność kontynuowana    
    
Przychody ze sprzedaży 933 3 260 -71,4% 
Przychody ze sprzedaży produktów i usług 501 2 231 -77,6% 
Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 432 1 029 -58,0% 
Koszty działalności operacyjnej 777 3 516 -77,9% 
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 163 1 875 -91,3% 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 394 977 -59,6% 
Koszty sprzedaży  56 177 -68,6% 
Koszty zarządu 164 487 -66,4% 



Zysk (strata) na sprzedaży 156 -256 -160,9% 
Pozostałe przychody operacyjne 27 6 384,3% 
Pozostałe koszty operacyjne 53 181 -70,9% 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130 -432 -130,2% 
Przychody finansowe 1 73 -98,9% 
Koszty finansowe 22 59 -62,7% 
Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej 109 -418 -126,1% 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - 
Zysk (strata) brutto 109 -418 -126,1% 
Podatek dochodowy 0 0 - 
Odroczony podatek dochodowy 26 -12 -328,0% 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 83 -407 -120,3% 
    
Zysk (strata) netto za rok obrotowy 83 -407 -120,3% 
Inne całkowite dochody 0 0 - 
Całkowity dochód ogółem 83 -407 -120,3% 

 
 

c) sprawozdanie z sytuacji  finansowej i jego struktura 
 

W badanym roku suma bilansowa wyniosła 1 414 tys. zł i w porównaniu do 2013 roku zmniejszyła się  o 654 tys. 
zł. Dominującą pozycją aktywów trwałych są inwestycje długoterminowe, które stanowią 68,5% sumy bilansowej. 
Wśród aktywów obrotowych najwyższą pozycję stanowią zapasy, które stanowią 7,9% sumy bilansowej. Główną 
pozycją pasywów jest kapitał własny stanowiący  77,8% sumy bilansowej. 
 

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2014 

Struktura 
% 

Stan na 
31.12.2013 

Struktura 
%  

 
Aktywa trwałe 1 265 89,5% 1 335 64,6% 
Rzeczowe aktywa trwałe 169 11,9% 212 10,3% 
Inwestycje długoterminowe 968 68,5% 968 46,8% 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 128 9,1% 155 7,5% 
Aktywa obrotowe 149 10,5% 733 35,4% 
Zapasy 112 7,9% 587 28,4% 
Należności z tytułu dostaw i usług 7 0,5% 34 1,7% 
Należności pozostałe 20 1,4% 99 4,8% 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0,1% 2 0,1% 
Rozliczenia międzyokresowe 8 0,6% 10 0,5% 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy - - - - 
 
AKTYWA OGÓŁEM 1 414 100,0% 2 068 100,0% 
     
Kapitał własny 1 099 77,8% 1 017 49,2% 
Kapitał akcyjny 3 700 261,8% 3 700 179,0% 
Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 684 -189,8% -2 277 -110,1% 
Zyski (strata) netto 83 5,8% -406 -19,7% 
Zobowiązania długoterminowe 45 3,2% 76 3,7% 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 45 3,2% 76 3,7% 
Zobowiązania krótkoterminowe 270 19,0% 975 47,2% 
Zobowiązania z tytułu kredytu - - 155 7,5% 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 52 3,7% 52 2,5% 



Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 124 8,8% 717 34,7% 
Zobowiązania pozostałe 91 6,4% 48 2,3% 
Rezerwy na  zobowiązania 3 0,2% 3 0,1% 
 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 1 414 100,0% 2 068 100,0% 

 
 

2. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz 
wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest 
możliwy w następnych latach;  

 

W roku 2014 nie wystąpiły wyżej wymienione okoliczności i  zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy. 
 
 

3. Przewidywana sytuacja finansowa 
 
Spółka Akcyjna po utworzeniu Grupy Kapitałowej oraz rozdzieleniu prowadzonych działalności operacyjnych, 
prowadzi tylko sprzedaż ciągników oraz maszyn rolniczych. 
Z uwagi na to zanotowała spadek przychodów. Wypracowała w roku 2014 przychód na poziomie 933.000 zł, 
jednakże z uwagi na niskie optymalnie dostosowane koszty, adekwatne do prowadzonej działalności, zanotowała 
zysk na poziomie 83.000 zł. 
Również uwagi na wyraźne ożywienie sprzedaży zanotowała już przed opublikowaniem raportu przychód do 
połowy maja prawie na poziomie 1 mln złotych, czyli tyle ile na przestrzeni całego badanego okresu za rok 2014. 
Z uwagi również na to, iż w IV kwartale roku 2015 istniej szansa na uruchomienie pierwszych środków z 
dofinansowania unijnego, przewidywane przychody oraz zysk Spółki powinny być na zdecydowanie większym 
poziomie niż w roku ubiegłym. 
 

4. Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych 
dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym  

 
W roku 2014 w Grupie nie wystąpiły lokaty i inwestycje kapitałowe. 
 
 

V. Akcje własne 
Spółka  w okresie sprawozdawczym nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych 
 

VI. Oddziały (jednostki) Spółki 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów) 



 

VII. Instrumenty finansowe 
W roku 2014 Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów 
finansowych. 
 

VIII. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym,         
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

Dnia 23 marca 2015 roku Pan Dariusz Gudek złożył rezygnacje z pełnienia  funkcji Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej bez podanie przyczyny. Do chwili obecnej uprawnione organy właścicielskie nie wybrały 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 
 

W dniu 17 kwietnia 2015 roku Zarząd RSY S.A. otrzymał zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo 
Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: "Akcjonariusz"), reprezentowanej przez Wojciecha Skibę - 
Prezesa Zarządu, na podstawie art. 69 ustawy z dnie 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), iż w wyniku zawartych w dniu 13 kwietnia 2015 roku transakcji 
sprzedaży akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza w kapitale 
zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki. 
Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 1.995.000 sztuk akcji na okaziciela Emitenta, 
uprawniających do 53,94% w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniających do wykonywania 54,94% 
głosów na walnym zgromadzeniu. 
Po dokonaniu w/w transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie posiada obecnie akcji spółki RSY 
S.A. 
 

W dniu 17 kwietnia 2015 roku zarząd RSY S.A. otrzymał zawiadomienie od spółki Montag Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: "Akcjonariusz"), w imieniu której działa Mariusz Matusik - 
Prezes Zarządu, sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), iż w wyniku zawarcia przez Akcjonariusza w dniu 13 kwietnia 2015 roku 
transakcji kupna akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym 
oraz w głosach na walnym zgromadzeniu spółki RSY S.A., powodująca przekroczenie progu 50% w kapitale 
zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
Przed dokonaniem w/w transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji spółki RSY S.A.. 
Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 1.995.600 sztuk akcji na okaziciela spółki RSY S.A., 
uprawniających łącznie do 53,94% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie do wykonywania 
53,94% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 



W dniu 17 kwietnia 2015 roku Zarząd RSY S.A. otrzymał zawiadomienie od spółki Zastal S.A. z siedzibą w 
Zielonej Górze (dalej: "Spółka"), w imieniu której działa Mariusz Matusik - Prezes Zarządu, że jako podmiot 
kontrolujący pośrednio Montag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ( dalej: „ 
Montag ” ), sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), niniejszym informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2015 roku powzięto 
informację o zawarciu w tym samym dniu umów zakupu akcji RSY S.A. przez Montag, w wyniku których nastąpiła 
zmiana poziomu pośredniego zaangażowania ( przekroczenie progu 50 % ) w kapitale zakładowym oraz w 
głosach na walnym zgromadzeniu spółki RSY S.A. z siedziba w Iławie („ Emitent ” ) 
Przed dokonaniem w/w transakcji Spółka nie posiadała bezpośrednio, ani pośrednio przez Montag akcji 
Emitenta. 
Po dokonaniu transakcji Spółka posiada obecnie pośrednio przez Montag 1.995.600 sztuk akcji na okaziciela 
spółki RSY S.A., uprawniających łącznie do 53,94% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie do 
wykonywania 53,94% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

W dniu 24 kwietnia 2015 roku Zarząd RSY S.A. otrzymał zawiadomienie od spółki Benten Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością INVEST S.K.A z siedzibą w Poznaniu, reprezentowana przez jedynego komplementariusza 
Spółkę Benten Spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"), w imieniu której działa Marta 
Magdalena Forszpaniak - Prezes Zarządu, sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29.07.2005 roku o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zmianami), iż w wyniku zawarcia przez Spółkę w dniach 
17-22 kwietnia 2015 roku transakcji kupna akcji na rynku NewConnect oraz umowy cywilnoprawnej zawartej w 
dniu 20 kwietnia 2015 roku, nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania w kapitale zakładowym oraz w głosach na 
walnym zgromadzeniu spółki RSY S.A., powodująca przekroczenie progu 75% w kapitale zakładowym Emitenta 
oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 
Przed dokonaniem transakcji Spółka posiadała 145.306 akcji na okaziciela Emitenta, uprawniających łącznie do 
3,93% udziału w kapitale zakładowym oraz do wykonania 3,93% głosów na walnym zgromadzeniu. 
Po dokonaniu transakcji Spółka posiada obecnie 3.286.000 sztuk akcji na okaziciela spółki RSY S.A., 
uprawniających łącznie do 88,81% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i jednocześnie do wykonywania 
88,81% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

W dniu 24.04.2015 roku zarząd RSY S.A. otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez Zastal 
S.A. : 
Spółka Zastal S.A. z siedzibą w Zielonej Górze( dalej: "Spółka") reprezentowana przez Mariusza Matusika- 
Prezesa Zarządu jako podmiot kontrolujący pośrednio Montag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Zielonej Górze (dalej: "Montag") na podstawie art.69a.ust.1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowaneg systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz.U Nr 184,poz.1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje iż w dniu 20 kwietnia 



2015 roku Montag zawarł umowę sprzedaży akcji w wyniku której nastąpiła zmiana pośredniego poziomu 
zaangażowania (przekroczenie progu 5%) w kapitale zakładowym oraz na walnym zgromadzeniu RSY S.A z 
siedzibą w Iławie. 
Przed dokonaniem wskazanej transakcji Spółka posiadała pośrednio przez Montag 1.995.600 sztuk akcji na 
okaziciela spółki RSY S.A. uprawniających do 53,94% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do 
wykonania 53,94% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 

W dniu 24.04.2015 roku Zarząd RSY S.A. otrzymał zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez 
Montag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. : 
Montag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: "Montag") reprezentowana 
przez Mariusza Matusika – Prezesa Zarządu, na podstawie art.69a.ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 
oraz o spółkach publicznych (Dz.U Nr 184,poz.1539 z późn. zmianami) niniejszym informuje, że w dniu 20 
kwietnia 2015 roku Montag zawarł umowę sprzedaży akcji w wyniku której nastąpiła zmiana poziomu 
zaangażowania (przekroczenie progu 5%) w kapitale zakładowym oraz na walnym zgromadzeniu RSY S.A. z 
siedzibą w Iławie. 
Przed dokonaniem wskazanej transakcji Spółka posiadał 1.995.600 sztuk akcji na okaziciela spółki RSY S.A. 
uprawniających do 53,94% w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniających do wykonania 53,94% głosów 
na walnym zgromadzeniu. 
Po dokonaniu w/w transakcji Spółka nie posiada akcji Emitenta. 
 
W dniu 14 maja 2015 roku do Spółki Akcyjnej RSY wpłynęło zawiadomienie od Amida Capital Spółka z 
ograniczona odpowiedzialnością INVEST S.K.A. z siedzibą w Warszawie ( dawnej BENTEN Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. ), reprezentowana przez jedynego komplementariusza tj. spółkę 
Amida Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, iż w dniu 27.04.2015 roku nastąpiła zmiana danych 
rejestracyjnych Spółki w KRS w przedmiocie firmy i adresu siedziby Spółki. Aktualna nazwa Spółki to: 
Amida Capital Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. ul. Grzybowska 4/92, 00-131 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
       Prezes Zarządu – Szymon Klimaszyk              Członek Zarządu – Grzegorz Wrona  
 
 

Iława, dnia 15.05.2015 roku 
 


