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Skrócona nazwa emitenta

DEBICA

Temat

Odpowiedź na pytania Akcjonariusza zadane w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść  raportu:

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (dalej: „Spółka”) w związku z wnioskiem pełnomocnika funduszu 
inwestycyjnego ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie 
(dalej: „Akcjonariusz”) o udzielenie informacji dotyczących Spółki w trybie art. 428 § 6 KSH, przekazuje odpowiedź 
udzieloną przez Spółkę na pytania Akcjonariusza dotyczące wolumenu sprzedaży przez Spółkę opon na rzecz 
podmiotów należących i nienależących do grupy kapitałowej The Goodyear Tire & Rubber Company.

Odpowiedź Spółki: 

Zarząd uprzejmie informuje, że informacje dotyczące szczegółowych wolumenów sprzedaży w poszczególnych 
kwartałach stanowią tajemnicę handlową Spółki i ich publiczne ujawnienie, w ocenie Zarządu, mogłoby 
negatywnie wpłynąć na pozycję rynkową i konkurencyjną Spółki. W związku z powyższym Zarząd nie może, zgodnie 
z dyspozycją 428 § 2 KSH, przekazać informacji dotyczących szczegółowych wolumenów sprzedaży w trzecich 
kwartałach 2017 i 2018 r. 

Niezależnie od powyższej decyzji, Zarząd przypomina, że wszystkie informacje niezbędne do oceny sytuacji 
finansowej i biznesowej Spółki są zawarte w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę. W 
szczególności, raporty okresowe za 3 kwartał 2017 r. i 2018 r. obejmują pozycję rachunku zysków i strat „przychody 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” z wyszczególnieniem jaka część tych przychodów pochodzi 
od podmiotów powiązanych. 

Ponadto, dalsze informacje dotyczące sprzedaży kierowanej do podmiotów z grupy Goodyear (wraz z 
porównaniem rok do roku) są zawarte w pkt 3 sekcji „Pozostałe informacje” (po Informacji dodatkowej) raportu 
okresowego Spółki za 3 kwartał 2018 r.  W sekcji tej zawarte są m.in. dokładne informacje dotyczące wysokości 
przychodów, osiąganego zysku ze sprzedaży i marży, z podziałem w stosunku do podmiotów powiązanych i 
niepowiązanych, a także z ukazaniem zmiany tych pozycji rok do roku.  Co więcej, w raporcie rocznym Spółka 
przedstawia także informacje na temat rocznego wolumenu sprzedaży wszystkich opon (bez podziału pomiędzy 
odbiorców) – patrz pkt 1.4 Sprawozdania Zarządu z działalności T.C. Dębica S.A. za 2017 rok.

Zdaniem Zarządu te publicznie dostępne informacje transparentnie i przejrzyście obrazują strukturę przychodów w 
stopniu niezbędnym dla inwestorów do oceny sytuacji Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna: 
§19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
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