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Ludwig & Co. GmbH Barckhausstrasse 1 60325 Frankfurt nad Menem 

Prywatne/Poufne 

Do: Zarządu  
Uniwheels AG  
Gustav-Kirchhoff-Strasse 10 
D - 67098 Bad Dürkheim 

Frankfurt nad Menem, 6 kwietnia 2017 r. 

Wezwanie Superior Industries International Germany AG 

Szanowni Państwo, 

W dniu 23 marca 2017 r. Superior Industries International Germany AG („Superior" lub 

„Wzywający "), spółka, której jedynym akcjonariuszem jest Superior Industries International, 

Inc., ogłosiła, zgodnie z art. 90a ust. 1 pkt. 1 oraz art. 90a ust. 2 polskiej Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zamiarze nabycia 

posiadanych przez akcjonariuszy Uniwheels AG („Uniwheels" lub „Spółka”) akcji zwykłych 

Spółki na okaziciela, bez określonej wartości nominalnej, w drodze wezwania („Transakcja"), 

w zamian za świadczenie gotówkowe („Świadczenie"). 

Świadczenie zaproponowane w zamian za akcje będące w posiadaniu Uniwheels Holding 

(Malta) Ltd. wynosi 226,50 zł, natomiast za wszystkie pozostałe akcje wynosi 236,07 zł. 

Ludwig & Co. GmbH („Ludwig & Co.") pełni rolę doradcy finansowego Spółki w związku 

z Transakcją i oczekuje wynagrodzenia za świadczone przez siebie usługi,  określonego 

w zwyczajowej wysokości. Spółka zobowiązała się zwolnić nas z odpowiedzialności w 

zakresie określonych zobowiązań, mogących wynikać z usług świadczonych przez nas na jej 

rzecz. 

W powyższych okolicznościach Zarząd Spółki zlecił Ludwig & Co., działającej w charakterze 

doradcy finansowego, sporządzenie ― wyłącznie na potrzeby pełnionych przez Zarząd 

funkcji ― opinii w przedmiocie adekwatności Świadczenia z finansowego punktu widzenia 

(„Opinia"). Niniejsza Opinia dotyczy adekwatności Świadczenia proponowanego za wszystkie 

akcje będące w posiadaniu podmiotów innych niż Uniwheels Holding (Malta) Ltd. 

W niniejszej Opinii nie odnosimy się do kwestii zasadności Transakcji w porównaniu z 

innymi strategiami biznesowymi bądź transakcjami możliwymi dla Spółki. Zgodnie z 

Państwa dyspozycjami, Ludwig & Co. nie była zobowiązana do przedstawienia ― i nie 

przedstawia ― jakiejkolwiek opinii w przedmiocie istotnych warunków Transakcji (poza 

kwestią Świadczenia i jego godziwości, ocenianej z finansowego punktu widzenia z pozycji 

akcjonariuszy Uniwheels, w zakresie wyraźnie określonym w niniejszym piśmie), czy też 

ewentualnego wpływu, jaki Transakcja może wywrzeć na Spółkę. 

Naszą Opinię sporządziliśmy w oparciu o te spośród zazwyczaj stosowanych metod wyceny, 

które uznaliśmy za niezbędne i właściwe dla celów Opinii, w tym, w szczególności: 

- historyczne zmiany cen akcji Spółki; 

- docelowe poziomy cen akcji Spółki, określane przez analityków; 

- wskaźniki rynkowe dla porównywalnych spółek notowanych na giełdzie; 

- analizy porównywalnych transakcji z przeszłości; 

- analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), oraz  

- inne szacunki i analizy, jakie naszym zdaniem należało wykonać w danym kontekście. 

Ludwig & Co. GmbH 

Barckhausstrasse 1 

60325 Frankfurt nad Menem 
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Dokonaliśmy analizy m.in. następujących dokumentów i sporządziliśmy naszą Opinię 

opierając się na następujących informacjach: 

a) wybranych, publicznie dostępnych informacjach handlowych, biznesowych i 

finansowych dotyczących Spółki, jej wybranych konkurentów oraz właściwych 

rynków; 

b) wybranych, publicznie dostępnych raportów rocznych i finansowych, jak również 

prezentacjach Spółki oraz jej konkurentów; 

c) wybranych, publicznie dostępnych informacjach finansowych i innych danych, 

dotyczących perspektyw biznesowych i finansowych Spółki, określanych na 

podstawie szacunków i prognoz finansowych sporządzanych przez analityków; 

d) wybranych informacjach dotyczących rynków kapitałowych, pochodzących z 

uznanych źródeł tego rodzaju danych; 

e) planach biznesowych Spółki, sporządzonych i udostępnionych nam przez Spółkę, 

które poleciliście nam Państwo wykorzystać w naszym badaniu; 

f) informacjach udzielonych nam przez członków Zarządu, na których opieraliśmy się 

w naszych analizach prognoz finansowych oraz kondycji biznesowej i finansowej 

Spółki; 

g) informacjach z opublikowanych opracowań analityków, w tym określonych tam 

docelowych poziomach cen akcji Spółki; 

h) informacjach zawartych w dokumencie wezwania opublikowanym przez 

Wzywającego w dniu 23 marca 2017 r. oraz w korekcie wezwania z dnia 29 marca 

2017 r., oraz  

i) informacjach pochodzących z innych opracowań i analiz finansowych, oraz 

wszelkich innych informacjach, jakie uznaliśmy za niezbędne i właściwe.  

 

Przygotowując niniejszą Opinię polegaliśmy na poprawności i kompletności wszystkich 

otrzymanych, przeanalizowanych lub przedstawionych ustnie informacji i dokumentów. 

Zgodnie z warunkami otrzymanego zlecenia, nie przeprowadziliśmy audytu ani weryfikacji 

przedstawionych nam informacji i dokumentów. Ponadto działaliśmy w oparciu o założenie, 

że prognozy i plany biznesowe są oparte na uzasadnionych osądach Zarządu Spółki i 

aktualnie dostępnych mu informacjach. W niniejszej Opinii nie weryfikowaliśmy, czy 

zrealizują się założenia i wyniki przedstawione w prognozach i biznesplanach pod 

względem ich charakteru, wielkości bezwzględnej i terminów, a także z jakim ewentualnym 

prawdopodobieństwem to może nastąpić. 

Nasza Opinia w sposób nieunikniony została oparta na warunkach ekonomicznych, 

regulacyjnych, finansowych, rynkowych i innych, obowiązujących i występujących na dzień 

niniejszej Opinii oraz na informacjach udostępnionych nam na ten dzień (o ile powyżej w 

odniesieniu do konkretnych informacji nie określono wyraźnie inaczej). Należy pamiętać, że 

na treść niniejszej Opinii mogą mieć wpływ wydarzenia w przyszłości, co do których nie 

mamy obowiązku przedstawiać aktualizacji, korekty lub potwierdzenia. 

Niniejsza Opinia jest wyłącznie przeznaczona jako źródło informacji i wsparcia dla Zarządu 

Spółki na potrzeby oceny Świadczenia dla akcjonariuszy Spółki. Niniejsza Opinia nie jest 

skierowana do osób trzecich (w tym akcjonariuszy Spółki), ani nie ma na celu zapewnienia 

ochrony osobom trzecim (w tym akcjonariuszom Spółki). Osoby trzecie nie mogą 

wywodzić z niniejszej Opinii źródła swoich praw lub obowiązków. W szczególności, Ludwig 

& Co. nie wyraża żadnej opinii co do tego, czy w przyszłości zostanie ewentualnie 

zapłacone Świadczenie wyższe lub niższe w ramach innej oferty Wzywającego lub przez 
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innego oferenta. Ponadto niniejsza Opinia nie zawiera jakichkolwiek stwierdzeń co do tego, 

czy w przyszłości będzie możliwe osiągnięcie wyższej lub niższej ceny akcji. 

Niniejsza Opinia nie jest oparta na wycenie typowo sporządzanej przez biegłych rewidentów 

finansowych w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego i prawa spółek, ani w 

oparciu o wytyczne publikowane przez Instytut Biegłych Rewidentów w Niemczech (IDW). 

Zamiast tego wycenę Spółki oparto o metodologie typowo stosowane przez banki 

inwestycyjne i doradców finansowych przy porównywalnych transakcjach. W szczególności 

nie przeprowadziliśmy wyceny opartej o opublikowane zalecenia dotyczące przygotowania 

wyceny spółek (IDW S1) ani zasady sporządzania tzw. fairness opinions (tj. opinii na temat 

warunków finansowych transakcji) i standardy IDW (IDW S8). Niniejsza Opinia pod wieloma 

względami odbiega od wycen sporządzanych przez rewidentów. Ponadto nie można 

wykluczyć, że inne analizy przygotowane z wykorzystaniem innych metodologii mogą 

prowadzić do rozbieżnych konkluzji, znacznie różniących się od wniosków sformułowanych w 

niniejszej Opinii przez Ludwig & Co. 

W oparciu o powyższe i przy uwzględnieniu powyższych zastrzeżeń, Ludwig & Co. 

GmbH wyraża opinię, że na dzień niniejszej Opinii Świadczenie dla akcjonariuszy 

Spółki jest odpowiednie („godziwe") z perspektywy finansowej. 

Niniejsza Opinia nie może być kopiowana, streszczana, cytowana ani przedstawiana innym 

osobom bez uprzedniej zgody Ludwig & Co. Bez względu na powyższe, niniejsza Opinia 

może zostać załączona jako suplement do stanowiska Zarządu Spółki, przygotowanego 

zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy WpÜG, oraz, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, 

załączona do dokumentacji składanej przez Spółkę w związku z wezwaniem do organu 

nadzoru papierów wartościowych i giełd. W takim przypadku Opinia musi być złożona w 

całości. Opisy lub odniesienia do Ludwig & Co. w niniejszym dokumencie mogą być 

dokonane wyłącznie w formie zatwierdzonej przez Ludwig & Co. Zgoda Ludwig & Co. na 

ujawnienie Opinii w rozumieniu niniejszego akapitu nie rozszerza grupy uprawnionych 

adresatów ani liczby osób uprawnionych do posłużenia się niniejszą Opinią jako podstawą do 

podjęcia decyzji. 

Odpowiedzialność Ludwig & Co. na podstawie niniejszego pisma i Opinii lub w związku z 

nimi jest ograniczona w stopniu określonym w zawartej pomiędzy Państwa spółką a 

Ludwig & Co. w dniu 1 marca 2017 roku w odniesieniu do Transakcji Umową o 

świadczenie usług. Nie przyjmujemy odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby czy 

podmiotu innego niż Spółka, Zarząd i jego członkowie w odniesieniu do treści niniejszego 

pisma, nawet jeżeli zostało ujawnione za naszą zgodą. Prawem właściwym dla niniejszego 

pisma i Opinii jest prawo niemieckie. 

Z poważaniem,  

Ludwig & Co. GmbH 

 

[podpis nieczytelny] 
Dr. Thomas C. Ludwig 
Dyrektor Zarządzający 

[podpis nieczytelny] 
Dr. Hendrik U. Becker 
Dyrektor Zarządzający 

 


