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Tytuł:
Odpowiedzi na pytania zgłoszone przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem w trybie
art. 428 § 6 KSH
Treść:
Zarząd Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („Emitent”, „Spółka”)
informuje, iż otrzymał od akcjonariusza Spółki pytania dotyczące działalności Spółki. Pytania
akcjonariusza zostały złożone, w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. poza walnym
zgromadzeniem. Zarząd przekazuje niniejszym odpowiedzi na zadane pytania. Zarząd wskazuje,
że dla czytelności niniejszej informacji, każda odpowiedź poprzedzona jest treścią pytania.
Pytanie 1:
Jak bardzo zaawansowana jest realizacja umowy dotyczącej inwestycji indonezyjskiego inwestora
w spółkę PT Bintang Sinar Perkasa, o której zarząd informował w raporcie bieżącym nr 17/2021?
Odpowiedź Spółki:
Spółka oraz Inwestor podejmują działania mające na celu realizację ww. umowy. Spółka
precyzyjnie wskazała, że dokonanie transakcji nabycia udziałów przez Inwestora w spółce PT
Bintang Sinar Perkasa uzależnione jest od zgody organów administracji indonezyjskiej. Do chwili
obecnej zatwierdzenie transakcji nie zostało dokonane pomimo wysiłków Spółki w tym zakresie.
Spółka będzie informowała o dalszych postępach prac zgodnie z warunkami i wymogami
określającymi obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych na rynku
publicznym.
Pytanie 2:
Pojawiła się informacja o powołaniu spółki PT WAPIEN INDONESIA MAKMUR, w której Elemental
Asia S.A. ma 51,00% udziałów w kapitale zakładowym i głosach. Na jakim etapie działalności jest
ta spółka i czy wspólnikiem w niej jest ten sam podmiot, który ma być wspólnikiem w spółce PT
Bintang Sinar Perkasa, o którym była informacja w raporcie bieżącym nr 17/2021?
Odpowiedź Spółki:
W pierwszej kolejności pragniemy doprecyzować informację zawartą w pytaniu akcjonariusza, tj.
Emitent posiada pośrednio (przez spółkę WGM 1 sp. z o.o.) 51,00% udziału w kapitale
zakładowym i głosach PT WAPIEN INDONESIA MAKMUR, co wynika ze skonsolidowanego
raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku.
Odpowiadając na pytanie akcjonariusza wyjaśniamy, że Spółka wskazała w raporcie okresowym,
że PT WAPIEN INDONESIA MAKMUR będzie prowadziła działalność pomocniczą w zakresie
kopalni odkrywkowej na wyspie Sulawesi. Działalność tej spółki jest na etapie wstępnym, a jej
dalszy rozwój będzie zależny od rozwoju działalności PT Bintang Sinar Perkasa w zakresie
eksploatacji koncesji. Wspólnikiem spółki PT WAPIEN INDONESIA MAKMUR jest podmiot
powiązany z inwestorem, z którym ma być realizowana inwestycja w zakresie koncesji na wyspie
Sulawesi.
Pytanie 3:
Z raportu okresowego za IV kwartał wynika, że zysk grupy kapitałowej nieznacznie przewyższa
zysk mniejszości. Na które spółki z grupy i w jakim rozkładzie przypada zysk mniejszości?
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Odpowiedź Spółki:
Spółka wskazuje, że „zysk grupy kapitałowej” oraz „zysk mniejszości” w Skonsolidowanym
rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta (str. 8 Raportu kwartalnego Emitenta za IV
kwartał 2021 roku) został zaprezentowany zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi
Spółkę. Spółka wskazuje, że poziom zysku grupy kapitałowej i zysku mniejszości uwzględnia
strukturę własnościową spółek z grupy kapitałowej, a w tym w szczególności okoliczność, że
Emitent nie posiada 100% udziałów we wszystkich spółkach w Grupie Kapitałowej.
Pytanie 4:
W III i IV kwartale nastąpił wyraźny spadek przychodów grupy kapitałowej w porównaniu z I i II
kwartałem 2021 roku. Z czego to wynika, jakich spółkach z grupy kapitałowej ma miejsce i jaki
był tego wpływ na wyniki grupy kapitałowej?
Odpowiedź Spółki:
Spółka wskazuje jednak, że w punkcie 5 raportu za IV kwartał zawarła opis czynników
wpływających na działalność grupy kapitałowej, co ma odniesienie również do wyników
Emitenta. Szerszy opis czynników mających wpływ na działalność Emitenta będzie znajdował się
w raporcie rocznym Emitenta za 2021 i tam Emitent zamieści stosowny komentarz do wyników
finansowych.
Pytanie 5:
Na początku lutego 2022 roku na stronie Modi Minerba One Map Indonesia zauważyłem, że spółka
PT Bintrang Sinar Perkasa dokonała zmiany etapu aktywności w historii licencjonowania firmy z
„badania” na „operację produkcyjną”. Czy dokonanie właśnie teraz tej zmiany na stronie Modi jest
wynikiem jakiegoś działania związanego z zawartą warunkową umową dotyczącą inwestycji w
spółkę PT Bintang Sinar Perkasa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 17/2021 z
dnia 2021-07-26? Czy w kopalni rozpoczęły się jakieś prace i stąd ta zmiana?
Odpowiedź Spółki:
Spółka wskazuje, że umowy, o których Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2021 z
dnia 26 lipca 2021 roku mają charakter umów cywilnoprawnych i jako takie wywołują skutki
pomiędzy wspólnikami (przyszłymi wspólnikami), a także mają oddziaływanie na Spółkę w sferze
korporacyjnej. Z żadnej z umów nie wynikał dla wspólników lub też Spółki jakikolwiek obowiązek
dokonywania zmian na jakichkolwiek stronach internetowych. Spółka podejmuje działania
mające na celu rozpoczęcie prac wydobywczych na terenie kopalni na wyspie Sulawesi. Spółka
wskazuje jednocześnie, że na wskazanej stronie internetowej wskazana jest koncesja produkcyjna
funkcjonująca od 2017 roku.
Pytanie 6:
Od raportu okresowego za III kwartał 2021 r. w wykazie akcjonariuszy przy nazwisku Pana
Hermirada Lisapaly pojawiły się dwie gwiazdki z komentarzem zarządu: „** zgodnie z
oświadczeniem z dnia 18 maja 2017 r., o którym Emitent informował w treści raportu ESPI nr
42/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.” Zacytuję najważniejszą część tego raportu:
„Mając na celu ochronę interesów uczestników rynku kapitałowego, a także mając na względzie
dobro inwestorów Spółki, Zarząd niniejszym informuje, iż dniu 18 maja 2017 roku otrzymał
oświadczenie od Pana Hermirada Lisapaly (podpisane przez niego osobiście), iż na dzień złożenia
tego oświadczenia, tj. 18 maja 2017 roku, Pan Hermirad Lisapaly posiada 462.500 akcji na
okaziciela serii E Spółki o numerach od 03.237.501 do 03.700.000 mających postać dokumentu oraz
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że nie przeniósł swoich praw do akcji w Spółce i nie przeniósł posiadania odcinków zbiorowych
tychże akcji na żaden podmiot.
Jednocześnie Spółka oświadcza, iż z całokształtu dokumentacji zgromadzonej przez Spółkę nie
wynika jednoznacznie i bezspornie, iż podmiot o nazwie SCP Selen nabył skutecznie akcje Spółki
będące przedmiotem Zawiadomienia I, a oświadczenia składane przez SCP Selen i Hermirada
Lisapaly wskazują na możliwość istnienia sporu pomiędzy tymi podmiotami co do zaistnienia
przedmiotowej transakcji, a przynajmniej co do jej ważności.
Wobec powyższego, a także mając na względzie fakt, że przedmiotowe akcje Spółki mają postać
dokumentów na okaziciela, Zarząd Spółki postanowił o podaniu niniejszej informacji do wiadomości
publicznej w celu ochrony podmiotów, którym przedmiotowe akcje mogą zostać w przyszłości
zaoferowane.”
Czy pojawiły się wątpliwości Zarządu, co do tego, czy Pan Hermirad Lisapaly dyrektor główny i
udziałowiec PT Bintang Sinar Perkasa (według danych ze strony Modi) jest nadal akcjonariuszem
Elemental Asia S.A. w zgłaszanym w 2017 roku zakresie i stąd to specjalne oznaczenie? Jakie
Zarząd podjął lub zamierza podjąć kroki wyjaśniające tą wątpliwość? Informacja o ilości akcji
spółki znajdujących się w wolnym obrocie jest bardzo ważna dla uczestników rynku
kapitałowego.
Odpowiedź Spółki:
Spółka prezentując skład akcjonariatu w raportach okresowych, dokonuje identyfikacji
akcjonariuszy na podstawie zawiadomień przesyłanych przez akcjonariuszy, składanych na
podstawie art. 69 i następne ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych. Jakiekolwiek oznaczenia prezentowane przez Spółkę przy poszczególnych
akcjonariuszach mają charakter informacyjny mający na celu wskazanie przesłanek konkretnej
prezentacji akcjonariatu przez Spółkę. W tym wypadku Zarząd wskazał, na jakiej podstawie
dokonał prezentacji akcjonariusza w zestawieniu, odsyłając jednocześnie do raportu bieżącego,
w którym zostały opisane szczegółowo okoliczności, na których oparł się podczas sporządzania
listy akcjonariuszy.
Zarząd nie ingeruje w stosunki pomiędzy akcjonariuszami, a także nie angażuje się w jakiekolwiek
transakcje dokonywane pomiędzy akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki. Z
zacytowanego przez akcjonariusza raportu bieżącego (raport bieżący nr 42/2017 z dnia 30
sierpnia 2017 roku) wynika, że Zarząd podał informację na temat dokumentów, które otrzymał,
a także o możliwym sporze pomiędzy akcjonariuszami.
Spółka wskazuje, że powyższe oznaczenie występuje również we wcześniejszych raportach
okresowych Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
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