Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowei Staropolskie Specjał Sp. z o.o. na ostatni
dzień okresu objętego raportem pólrocznym ti na dzień 30.06.2017 rok.

Według stanu na 3l.t2.20!6 rok Spółka dominująca Staropolskie Specjały Sp. z o,o. posiadała udziały w
następujących podmiotach:

o
o

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 43-230 Goczałkowice Uzdrowiskowa 4C - 100 % udziałów,
Henryk Kania GmbH z siedzibą Ringstr, 45,236tL Bad Schwartau - 100 %udzialow.
Ekofood Spółka

Zdrój, ul.

JednocześnIe na 3!,t2.2O!6 roku Spółka Ekofood Sp z o.o, posiadał udziały w następujących podmiotach:

r
.

Mariacki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 40-0L4 Katowice, ul. Mariacka L5

-

tO9

%

udzIałów,
HR consulting partners Agencja pracy Tymczasowej Rozwoju i Doradztwa personalnego spółka z

ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Korczaka 5. - 49 % udziałów.

Na 31.],2.2O16 rok sporządzone zostało skonsolidowane sprawozdanie finansowe uwzględniające

dane

jednostki dominującej Staropolskie Specjały Sp. z o.o, oraz jednostki zależnej Ekofood Sp, z o.o.. Pozostałe
jednostki wchodzące w skład Grupy kapitałowej zostały wyłączone z obowiązku konsolidacyjnego na podstawie
art.58 ust.l iart.57 pkt. 1 ustawy zdnia29 września !994r o rachunkowości (Dz. U. z2Ot6poz.!047 zpoŹn.
zm.).

W okresie 2017 roku zmiany udziałowe dotyczyły:

i

t.

Połączenia dnia 28.04.2017 rok jednostek Staropolskie Specjały Sp.

2.

ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie Spółką przejmującą była Spółka Staropolskie Specjały Sp. z o.o.
natomiast Spółką przejmowaną Ekofood Sp. z o.o.
Sprzedaży dnia 09.06.20t7 rokprzezStaropolskie Specjały Sp. z o,o. wszystkich posiadanych udziałów (

z o.o.

Ekofood Spółka

z

przyjętych w drodze połączenia z Ekofood Sp. z o.o. dnia 28.04.2017 rok), firmy Mariacki Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością do podmiotu nie powiązanego.

Wobec powyższego na dzień 30.06,20],7 rok Spółka Staropolskie Specjały Sp.
następujących podmiotach

z o.o.

posiada udziały w

:

o

HR consulting partners Agencja pracy Tymczasowej Rozwoju i Doradztwa personalne8o spółka z

.

ograniczoną odpowi'edzialności z siedzibą w 43-200 Pszczyna, ul. Korczaka 5. - 49 % udziałów.
Henryk Kania GmbH z siedzibą Ringstr. 45, 236tt Bad Schwartau - 100 % udzialów.

Uwzględniając zapisy art. 58 ust.1 i art. 57 pkt. 1 ustawy z dnia 29 września L994r o rachunkowoŚci (Dz. U. z
2015 poz. LO47 z późn. zm.) oraz dane spółek zależnych, jednostka Staropolskie Specjaly Sp. z o.o. odstępuje
od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres l półrocza 20L7 roku.

Goczałkowice -Zdrój dnia 30.08.2017 rok

