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W DNIU 16.06.2015 

 

 

1. Czy wszystkie projekty farm wiatrowych zostały sprzedane, czy coś zostało do sprzedania? 

Odp. Spółka sprzedała udziały w DP Wind 2. DP Wind 1 nadal jest w naszym posiadaniu. 

 

2. Spółka która ma prowadzić nieruchomości ma również prowadzić interesy na własny rachunek, 

czy takie interesy będzie prowadzić? 

Odp. W pierwszej kolejności ma prowadzić działalność w ramach grupy i na rzecz grupy. Rozmawiamy 

z ubezpieczycielem należności o przeniesieniu limitu na rzecz DP Invest i być może od przyszłego roku 

Spółka ta będzie prowadzić działalność w zakresie obrotu stalą. Drozapol szuka inwestora zarówno 

dla DP Invest jak i dla DP Wind 1. 

 

3. Miał pan (Wojciech Rybka) jeden z pomysłów, żeby to, co jest na Osowej Górze zamienić na 

obiekt czysto handlowy z dobrym skomunikowaniem. Z tego co pan publikował ostatnio, to plany 

te są już nieaktualne. 

W związku z tym, że przez Osową Górę będzie przechodzić droga S5 i że jest to ciekawe miejsce 

inwestycyjne na mapie Bydgoszczy, Spółka rozważa przeznaczenie jej na inne cele, między innymi 

mieszkaniowe.  

 

4. Czy widzi pan jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o płynność finansową w tym roku albo inne 

zagrożenia? (pytanie do biegłego rewidenta) 

Odp. Patrzymy szczegółowo na spółkę przez ostatnie 3 lata. Spółka zawsze odnawiała kredyty tak, jak 

deklarowała. Pozytywnym znakiem było zbycie udziałów w DP Wind 2 a dość krytycznie patrzyliśmy 

na tą inwestycję. Ten rok pokazał, że założenia zarządu co do jednej ze spółek się ziściły.  

Ryzyka są, ale widzimy, że gospodarka się odbija, jednak to nie jest to, czego sobie życzymy. Rynek 

stali wykazuje tendencję spadkową. To, na czym nam zależało, to  żeby te ryzyka były ujawnione                       

w sprawozdaniu. 

Widzimy, że rynek stali się bardzo zmienił. O ile w przeszłości trzeba było mieć magazyny, o tyle teraz 

są balastem. Niepokojącym jest sprzedaż nieruchomości, a my patrzymy na to przez pryzmat tego, co 

się wydarzyło w spółce. Zmienił się model sprzedaży stali.  

Patrząc na wskaźniki finansowe – dług się zmniejszył, płynność, patrząc na branżę, jest może nie 

najlepsza, ale też nie jest zła. Spółka ma konserwatywną politykę sprzedaży- nie sprzedaje każdemu, 

ale sprawdza klientów. Patrząc globalnie, Spółka się dostosowuje. Spółka ma cały czas dodatni kapitał 

pracujący na poziomie 13,6 mln zł (w grupie), 19 mln zł w jednostkowym, co wskazuje, że  ma solidne 

podstawy, ma majątek, który pozwala jej się utrzymać i zrestrukturyzować 

 

5. W Bydgoszczy realizowanych jest dużo inwestycji. Czy udało się coś sprzedać w Bydgoszczy? 

Odp. Tak, Spółka bierze udział praktycznie we wszystkich inwestycjach na terenie miasta. 


