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− pozostałe formy udzielania kredytów, 

− pozostała finansowa działalno�� usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wył�czeniem 

ubezpiecze� i funduszów emerytalnych, 

− wynajem i zarz�dzanie nieruchomo�ciami własnymi lub dzier�awionymi, 

− po�rednictwo w obrocie nieruchomo�ciami, 

− zarz�dzanie nieruchomo�ciami wykonywane na zlecenie, 

− działalno�� pomocnicza zwi�zana z utrzymaniem porz�dku w budynkach, 

− działalno�� w zakresie in�ynierii i zwi�zane z ni� doradztwo techniczne, 

− pozostałe badania i analizy techniczne, 

− badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

i technicznych, 

− pozostała działalno�� usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

− działalno�� rachunkowo-ksi�gowa; doradztwo podatkowe. 

W badanym okresie Spółka prowadziła działalno�� głównie w zakresie produkcji 

wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. 

Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzie� 31 grudnia 2013 roku wynosił 67.410.000 zł  

i dzielił si� na 96.300.000 akcji o warto�ci nominalnej 0,70 zł ka�da. 

Według stanu na dzie� 31 grudnia 2013 roku w�ród akcjonariuszy Spółki znajdowali si�:  

− Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A.           –   46,00% akcji, 

− ING PTE                                                          –   16,92% akcji, 

− ALTUS TFI                                                          –   8,90% akcji, 

− AVIVA OFE                                                          –   5,41% akcji, 

− Pozostali                                                               –   22,77% akcji. 

W badanym okresie, jak i po dniu 31 grudnia 2013 roku nie wyst�piły zmiany w wielko�ci kapitału 

zakładowego Spółki. 

Kapitał własny Spółki według stanu na dzie� 31 grudnia 2013 roku wynosi 127.553.145,65zł.  

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

Spółka posiada nast�puj�ce podmioty powi�zane: 

− ZAMET BUDOWA MASZYN S.A. – podmiot zale�ny w 100%. 

Ponadto jako podmioty powi�zane ZAMET INDUSTRY S.A. traktuje spółki nale��ce do Grupy 

Kapitałowej TDJ. 

W skład Zarz�du Spółki na dzie� wydania opinii wchodził: 

− Jan Szymik        – Prezes Zarz�du. 

W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii nie wyst�piły �adne zmiany w składzie Zarz�du 

Spółki. 

2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy 

Działalno�� Spółki w 2012 roku zamkn�ła si� zyskiem netto w wysoko�ci 50.267.750,95 zł. 

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 podlegało badaniu przez biegłego 

rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Polska Spółka  














