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Podstawowe informacje o Ofercie  

Zarząd („Zarząd") spółki Uniwheels AG („Spółka"), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa"), niniejszym 

przedstawia swoje stanowisko („Stanowisko”) dotyczące wezwania, ogłoszonego w dniu 23 

marca 2017 r., zmienionego na mocy sprostowania z dnia 29 marca 2017 r., na podstawie art. 90a. 

ust. 1 oraz 90a. ust. 2 Ustawy przez Superior Industries International Germany AG z siedzibą w 

Niemczech, we Frankfurcie nam Menem („Wzywający"), do zapisywania się na sprzedaż akcji 

Spółki uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów w Spółce („Wezwanie”). 

Zgodnie z treścią dokumentu Wezwania („Dokument Wezwania”), Wzywający zamierza nabyć 

w wyniku Wezwania wszystkie wyemitowane akcje Spółki, tj. 12.400.00 akcji zwykłych na 

okaziciela bez wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę („Akcje”). Akcje zostały 

dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, są notowane na Rynku 

Podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW") 

oraz są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW") i oznaczone kodem DE00A13STW4. 

Ponadto, Wzywający poinformował w Dokumencie Wezwania, że w dniu 23 marca 2017 r., 

Wzywający oraz Superior Industries International, Inc. („Superior”) zawarli umowę z 

Uniwheels Holding Malta, na mocy której, z zastrzeżeniem szczegółowych warunków umowy, 

Uniwheels Holding Malta nieodwołalnie zobowiązało się zbyć w ramach Wezwania wszystkie 

posiadane przez siebie Akcje, tj. 7.600.000 Akcji, stanowiących około 61,29% wyemitowanego 

obecnie kapitału zakładowego Spółki. 

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie posiadał żadnych Akcji Spółki.  

Wezwanie zostało ogłoszone pod warunkiem, że zapisy złożone w ramach Wezwania obejmą co 

najmniej 9.300.000 Akcji, tj. co najmniej 75% Akcji dających co najmniej 9.300.000 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że taka minimalna l iczba Akcji może ulec 

zmianie. Wzywający zastrzega sobie prawo do nabycia Akcji nawet pomimo nieziszczenia się 

warunku, o którym mowa powyżej.  

Podstawy Stanowiska Zarządu 

W celu wyrażenia swojego Stanowiska, Zarząd zapoznał się z następującymi dostępnymi 

informacjami oraz danymi związanymi z Wezwaniem: 

a) treścią Dokumentu Wezwania wraz ze sprostowaniem Dokumentu Wezwania ogłoszonym 

dnia 29 marca 2017 r., 

b) treścią porozumienia w sprawie połączenia przedsiębiorstw zawartego pomiędzy Spółką, 

Wzywającym oraz Superior dnia 23 marca 2017 r. („Porozumienie w Sprawie 

Połączenia”),  
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c) niezależną opinią opisaną poniżej. 

W celu zweryfikowania, czy cena zaproponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej akcji 

Spółki, Zarząd, działając na podstawie art. 80 ust. 3 Ustawy, zwrócił się do podmiotu zewnętrznego 

świadczącego usługi doradztwa finansowego, tj. Ludwig & Co. GmbH, z siedzibą w Niemczech, we 

Frankfurcie nad Menem („Ludwig”) o sporządzenie niezależnej opinii na temat ceny oferowanej za 

Akcje w Wezwaniu („Opinia o Cenie Akcji”). 

Strategiczne plany Wzywającego oraz Superior odnośnie Spółki, ujawnione w Dokumencie 

Wezwania  

W punkcie 26 Dokumentu Wezwania, Wzywający wskazuje, że zamierza wspierać dalszy rozwój 

Spółki. 

Zamiary Wzywającego względem Spółki uzależnione są także od wyniku Wezwania. Zgodnie z 

oświadczeniem zawartym w pkt 26 Dokumentu Wezwania, jeśli Wzywający osiągnie 75% lub więcej 

głosów w Spółce może rozważyć zawarcie ze Spółką umowy w sprawie dominacji i przekazywania 

zysków i strat (DPLTA). Ponadto, zgodnie z oświadczeniem zawartym w pkt 26 Dokumentu 

Wezwania, jeśli Wzywający osiągnie 95% lub więcej głosów w Spółce może rozważyć rozpoczęcie 

procedury przymusowego wykupu zgodnie z prawem niemieckim. W końcu, zgodnie z 

oświadczeniem zawartym w pkt 26 Dokumentu Wezwania, jeśli Wzywający osiągnie 90% lub więcej 

głosów w Spółce może rozważyć podjęcie wymaganych działań w celu zniesienia dematerializacji 

Akcji i wycofania ich z obrotu giełdowego. Powyższe będzie wymagało w szczególności podjęcia na 

wniosek Wzywającego stosownej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki oraz uprzedniego 

ogłoszenia wezwania w związku z planowanym zniesieniem dematerializacji. Po zakończeniu 

procedury zniesienia dematerializacji przed KNF, Wzywający i Spółka będą mogli przeprowadzić 

połączenie zgodnie z prawem niemieckim. 

Wpływ Wezwania na interesy Spółki, w tym na zatrudnienie w Spółce, strategiczne plany 

Wzywającego wobec Spółki oraz ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na 

lokalizacje prowadzenia jej działalności 

Odnośnie wpływu Wezwania oraz strategicznych planów Wzywającego na interesy Spółki, 

Spółka zawarła Porozumienie w Sprawie Połączenia celem zapewnienia podstaw przyszłej 

współpracy z potencjalnym nowym akcjonariuszem. Podmiotem dominującym Wzywającego jest 

Superior – spółka notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE) , będąca 

największym producentem felg aluminiowych dla samochodów osobowych i ciężarowych w 

Ameryce Północnej. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia w Sprawie Połączenia, dokonując 

połączenia przedsiębiorstw, Spółka i Superior zamierzają stworzyć podmiot będący liderem wśród 

producentów felg aluminiowych o wiodącej pozycji na głównych rynkach w Ameryce Północnej 

oraz w Europie. 

Zarząd jest zdania, że pomyślne zakończenie Wezwania skutkować będzie utworzeniem jednego z 

największych na świecie dostawców felg aluminiowych dla segmentu OEM rynku 

motoryzacyjnego, dysponującego zdywersyfikowaną bazą odbiorców oraz  zasięgiem 
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geograficznym. Komplementarny obszar działalności Grupy Uniwheels oraz Grupy Superior w 

poszczególnych regionach skutkować będzie zmniejszeniem koncentracji bazy odbiorców oraz 

koncentracji geograficznej, dostarczając Spółce możliwości na rynku akcesoriów na głównych 

rynkach w Ameryce oraz w Europie. 

Tak utworzona, nowa grupa kapitałowa mogłaby korzystać z połączonego kapitału ludzkiego 

Spółki oraz Superior, łącząc w sobie dwie, wysoce wykwalifikowane organizacje, gdzie 

działalność operacyjna Spółki skoncentrowana jest w Europie a działalność Superior 

skoncentrowana jest w Ameryce Północnej. Jednocześnie, komplementarne działy badań i 

rozwoju, potencjał inżynieryjny oraz technologie produkcji zwiększyłyby ogólną wydajność 

operacyjną. Ponadto, Zarząd jest zdania, że skutkiem pomyślnego zakończenia Wezwania byłoby 

utworzenie zdywersyfikowanego dostawcy felg aluminiowych o globalnym zasięgu, 

dysponującego solidną bazą działalności w Europie oraz w Ameryce Północnej, polepszającego 

relacje z partnerami w segmencie OEM oraz utrzymującego pozycję lidera na runku akcesoriów 

motoryzacyjnych w Europie. W konsekwencji, Zarząd jest zdania, że pomyślne zakończenie 

Wezwania zwiększyłoby globalne moce wytwórcze połączonych przedsiębiorstw, tworząc 

większą platformę dla przyszłych inwestycji celem projektowania i wytwarzania najbardziej 

innowacyjnych produktów dla naszych klientów. 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami Porozumienia w Sprawie Połączenia, zamiarem Spółki oraz 

Superior jest utrzymanie siedziby Spółki w Bad Dürkheim oraz głównych lokalizacji działalności 

operacyjnej Spółki w Bad Dürkheim, Fußgönnheim, Lüdenscheid, Werdohl oraz w Stalowej Woli. 

Wobec tego, Zarząd jest zdania, że Wezwanie oraz plany strategiczne Superior nie powinny mieć 

niekorzystnego wpływu na lokalizacje prowadzenia działalności Spółki. 

Odnośnie prawdopodobnego wpływu Wezwania na zatrudnienie w Spółce, w Porozumieniu w 

Sprawie Połączenia, Superior potwierdził, że wykwalifikowane zasoby ludzkie Spółki oraz jej 

podmiotów powiązanych stanowią fundament obecnych i przyszłych sukcesów Grupy, do której 

należy Spółka. Wobec powyższego, w ramach Porozumienia w Sprawie Połączenia, Superior oraz 

Wzywający zobowiązali się nie powodować, by Spółka podejmowała jakiekolwiek działania, 

które prowadziłyby do znaczącego zmniejszenia obecnego poziomu zatrudnienia w Grupie 

Uniwheel. W opinii Zarządu, Wezwanie oraz strategiczne plany Superior nie powinny mieć zatem 

istotnie niekorzystnego wpływu na sytuację pracowników Spółki i mogłyby zapewnić 

pracownikom Spółki możliwości przyszłego rozwoju w ramach połączonej grupy kapitałowej.  

Wobec powyższego, w opinii Zarządu, Wezwanie jest w najlepszym interesie Spółki a w opa rciu 

o wiedzę Zarządu na temat Wezwania oraz Transakcji, Zarząd oczekuje, że Wezwanie będzie 

miało pozytywny wpływ na pracowników Spółki oraz na warunki ich zatrudnienia.  

Stanowisko Zarządu dotyczące ceny Akcji oferowanej w Wezwaniu 

Zarząd zwraca uwagę, że zgodnie z art. 79 Ustawy, cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu nie 

może być nisza od: 

a) średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, 
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b) średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, 

c) najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem Wezwania podmiot obowiązany do jego 

ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące 

stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, 

zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, albo 

d) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia 

Wezwania, podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, lub podmioty będące 

stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, 

wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed 

ogłoszeniem Wezwania. 

Za średnią cenę rynkową uważa się cenę będącą średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen 

akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu na GPW w odpowiednim okresie. 

Zgodnie z treścią Dokumentu Wezwania: 

a) Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na 

GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 220,6279 złotych 

(słownie: dwieście dwadzieścia złotych 6279/10000) za jedną Akcję,  

b) Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu Akcjami na 

GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 236,0644 złotych 

(słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 644/10000) za jedną Akcję,  

c) Wzywający, żaden z podmiotów wobec niego zależnych ani podmiot od niego dominujący nie 

nabywał akcji Spółki w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia 

Wezwania. Wzywający, żaden z podmiotów wobec niego zależnych, ani podmiot dominujący 

nie nabywał akcji Spółki w zamian za świadczenia niepieniężne w okresie 12 miesięcy 

bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania. 

Cena oferowana w Wezwaniu za akcje, z wyjątkiem akcji należących do Uniwheels Holding Malta 

Ltd. wynosi 236,07 złotych (słownie: dwieście trzydzieści sześć złotych 7/100) za jedną Akcję oraz 

226,50 złotych (dwieście dwadzieścia sześć złotych 50/100) za jedną Akcję w odniesieniu do Akcji 

należących do Uniwheels Holding Malta Ltd. Zatem cena oferowana za akcje należące do 

akcjonariuszy mniejszościowych nie jest niższa od ceny wskazanej w punktach a-c powyżej. 

Zgodnie z Opinią o Cenie Akcji sporządzoną przez Ludwig w dniu [6] kwietnia 2017 r., cena 

zaproponowana w Wezwaniu za jedną Akcję odpowiada wartości godziwej Spółki z perspektywy 

finansowej. 

Po zapoznaniu się z Opinią o Cenie Akcji sporządzoną przez Ludwig i w oparciu o informacje 

przedstawione powyżej, Zarząd stwierdza, że, w jego ocenie, cena za Akcje oferowana przez 

Wzywającego w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki. Zatem, Zarząd rekomenduje 

akcjonariuszom Spółki sprzedać Akcje w odpowiedzi na Wezwanie. 
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Zastrzeżenie 

Z wyjątkiem zlecenia Ludwig sporządzenia Opinii o Cenie Akcji Spółki, Zarząd nie zlecił 

sporządzenia żadnych dodatkowych badań czy analiz w związku z Dokumentem Wezwania i jego 

treścią. 

Z zastrzeżeniem informacji dostarczonych przez Spółkę i dotyczących jej działalności, Zarząd nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dokładność, wiarygodność, kompletność ani adekwatność 

informacji, w oparciu o które przedstawiane jest niniejsze Stanowisko. 

W dniu [6] kwietnia 2017 r. Ludwig przedstawił Zarządowi Opinię o Cenie Akcji - pisemną opinię co 

do tego, czy cena oferowana w Wezwaniu jest godziwa, biorąc pod uwagę wartość godziwą Spółki. 

Opinia o Cenie Akcji podlega pewnym założeniom, ograniczeniom i zastrzeżeniom. Ludwig 

świadczy usługi zgodnie z umową zawartą ze Spółką i nie reprezentuje żadnego innego podmiotu 

w związku z Wezwaniem, ani nie jest odpowiedzialny wobec żadnego innego podmiotu, poza 

Spółką, za świadczenie usług w związku z Wezwaniem czy treścią Opinii o Cenie Akcji. Robocze 

tłumaczenie Opinii o Cenie Akcji na język angielski stanowi załącznik do niniejszego Stanowiska 

Zarządu. 

Stanowisko Zarządu przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowi rekomendacji do nabycia 

lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w 

sprawie nadużyć na rynku) oraz Dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz 

Dyrektyw Komisji 2003/124/EC, 2003/125/EC oraz 2004/72/EC.  

Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną dotyczącą Akcji w związku z niniejszym 

Stanowiskiem Zarządu w sprawie Wezwania powinien na podstawie wszystkich stosownych 

informacji, w tym dostarczonych przez Wzywającego i przez Spółkę, w szczególności w związku z 

wykonaniem obowiązków informacyjnych, dokonać własnej oceny ryzyka inwestycyjnego 

związanego ze zbyciem, dalszym posiadaniem lub nabyciem instrumentów finansowych, w tym 

uzyskać indywidualną poradę lub rekomendację od licencjonowanych doradców w zakresie 

niezbędnym do podjęcia właściwej decyzji. Decyzja dotycząca sprzedaży Akcji w odpowiedzi na 

Wezwanie powinna być niezależną decyzją każdego z akcjonariuszy Spółki. W szczególności każdy 

akcjonariusz Spółki, analizując możliwą odpowiedź na Wezwanie, powinien ocenić ryzyko 

inwestycyjne z tym związane oraz wszelkie implikacje prawne lub podatkowe w tym zakresie. 


