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Treść: Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach (dalej "Spółka", „Emitent”, „Kupujący”), 

w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 24/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., nr 29/2020 z dnia 

7 sierpnia 2020 r. oraz nr 41/2020 z dnia 23 października 2020 r. informuje, że w dniu 24 

listopada 2020 r. Emitent zawarł ze spółką „Szymanowicz i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta 

Szymanowicz („Sprzedający”) umowę sprzedaży („Umowa”) określonych składników majątku 

stanowiących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (dalej „Zakład Produkcyjny”) znajdującą 

się w miejscowości Czosnów.  

Cena zakupu Zakładu Produkcyjnego wyniosła 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. Źródłem 

finansowania transakcji zakupu były środki własne oraz finansowanie bankowe. W odniesieniu 

do powyższego, Emitent pozyskał kredyt inwestycyjnych z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą 

w Warszawie (dalej „Bank”) w wysokości 25.000.000,00 zł, o czym Spółka informowała  

w raporcie bieżącym 38/2020 z dnia 15 października 2020 r. Ponadto, Emitent wstąpił w prawa 

i obowiązki Sprzedającego wynikające z umów leasingu oraz umowy pożyczki na aktywa 

produkcyjne (linie do produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych). 

Zarząd przypomina, że w Zakładzie Produkcyjnym prowadzona jest produkcja folii oraz 

opakowań z tworzyw sztucznych. W ramach przejmowanych aktywów infrastruktura Grupy KGL 

wzbogaciła się o dodatkowe 10 tys. m² powierzchni hal i magazynów, 2 linie do ekstruzji folii 

PET, 1 linię do termoformowania, 1 linię do rozdmuchu oraz 7 wtryskarek. Przejmowana 

infrastruktura przeznaczona jest do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych 

segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki 

i wiaderka), a także silos na surowce oraz inne obiekty. 

Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w szerokie działania Emitenta prowadzące do 

rozszerzenia skali działalności produkcyjnej w segmencie produktów dla mleczarstwa. Spółka 

podjęła dotychczas już szereg działań prowadzących do zwiększenia aktywności biznesowej   

w obszarze produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego, w tym : 

◼ W 2019 r. Emitent uruchomił dwie linie do termoformowania dostosowane do produkcji 
opakowań dedykowanych produktom mleczarskim. Urządzenia są dedykowane do 
produkcji kubków (w tym także dla produktów mleczarskich takich jak jogurty, serki, etc.). 

◼ W 2018 r. Emitent uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 8 mln 
zł na projekt „Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów 
poliestrów”. W ramach projektu, Spółka opracowuje technologię przemysłowego 
wykorzystania opakowań wyprodukowanych w 100% z recyklatów (płatka po butelkach 
PET) w branży mleczarskiej. 

 

Przejęcie infrastruktury umacnia zdolności produkcyjne Emitenta (w tym w segmencie 

mięsnym), a także, co istotniejsze, wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku 

(opakowania dla segmentu mleczarskiego). Wraz z nabywanymi rzeczowymi aktywami 

trwałymi, Emitent pozyskał szeroki know-how, wiedzę fachową z zakresu produkcji opakowań 

dla przemysłu mleczarskiego, a także tajemnice przedsiębiorstwa, informacje i dane biznesowe 

oraz szerokie doświadczenia zatrudnionej tam kadry pracowniczej. Pozyskane aktywa 

umożliwiają poszerzenie portfolio produktowego Spółki, dzięki czemu oferta Emitenta staje się 

bardziej kompleksowa i konkurencyjna (także dla obsługiwanych już kontrahentów, w 

odniesieniu do których Emitent dostrzega potencjał rozszerzenia zakresu współpracy). 
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