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ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI nt. projektu OLZA 
- wyciąg z dokumentów opublikowanych w kwietniu 2017 roku  

na portalu internetowym giełdy w Toronto 
 

                Prezentujemy Państwu wykonaną przez ekspertów zatrudnionych przez nasze Stowarzyszenie analizę najważniejszych 

informacji z dokumentów zaprezentowanych przez Rathdowney Resources Ltd na Giełdzie  w Toronto w kwietniu 2017. 

Dokumenty te są publicznie dostępne pod adresem internetowym www.sedar.com . 

 

Dokument:  Management’s Discussion and Analysis z IV 2017 
 
Dokument opisuje sytuację projektu według stanu na koniec 2016 roku. Zgodnie z przepisami kanadyjskimi powinien on 

pokazywać istotne fakty dotyczące tego projektu. Powinien też pokazywać własną ocenę sytuacji rynkowej tego projektu (i jego 

perspektyw). Dokument potwierdza, że ocena i decyzja o inwestycji opierała się na ponad 180 km wierceń z dawnych lat: 

 
Dokument potwierdza, iż wykorzystano zebrane badania hydrogeologiczne nie podając jednak z jakich źródeł korzystano, użyto 

tu słowa „compile”: 

 
W ten sposób potencjalny inwestor potwierdza, iż wykorzystał w celach komercyjnych będące własnością innych podmiotów 

badania hydrogeologiczne oraz zrealizował na ich podstawie kompilację dla swoich celów. Według danych posiadanych przez 

Stowarzyszenie inwestor nigdy nie wystąpił o zgodę na korzystanie z tej informacji do celów komercyjnych i nie dokonał wyceny 

wartości tej informacji hydrogeologicznej z jakiej korzystał. 

 

Dokument z kwietnia 2017 wyraźnie pokazuje, że od marca 2016 niewiele zrobiono realnie w celu realizacji projektu: 

 
W marcu 2017 spółka pospłacała dotychczas posiadane kredyty gdyż zakończyła finansowanie nowymi akcjami: 

 
W roku 2016 i 2017 zebrano niewielkie kwoty na dalszą działalność: 
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Warto dodać, że całość finansowania zrealizowanego w roku 2016 i na początku 2017 to tylko ok 7 mln dolarów kanadyjskich 

czyli tak naprawdę po przeliczeniu według obecnego kursu (ok 2,8 PLN za 1 CAD) jest to kwota rzędu 19,6 mln złotych. 

Jak widać z dokumentu struktura wydatków w roku 2016 jest podobna do roku 2015 tzn. nie zmienia się jednakże spore są 

koszty administracyjne rzędu 2,3 mln dolarów kanadyjskich rocznie (czyli 6,4 mln złotych): 

 
 

Ciekawe jest jakie są wydatki pod hasłem „exploration and evaluation” – prawdopodobnie koszty jakichś badań ale nie jest jasne 

jakich. Jednak jak widać są one już niskie w roku 2016 czyli badania zostały znacznie ograniczone. 

 

W czynnikach ryzyka wspomniano o możliwości lokalnych protestów przeciwko tej inwestycji: 

 
Jednakże nie ma tam prawdziwej informacji o skali protestów przeciwko tej inwestycji jakie mają miejsce w regionie. 

 

Sprawozdanie finansowe za 2016 

Sprawozdanie zawiera szerzej omówione te dane w tym ciekawe zagadnienia to ostrzeżenie złożone przez audytora. Jest to 

jedna z renomowanych firm światowych czyli KPMG i ten audytor wspomina wyraźnie o trudnościach tej firmy czyli emitenta 

akcji zamierzającego ewentualnie budować kopalnię. To ważny tekst: 

 
 

Zatem ci niezależni audytorzy wskazują, że ta spółka nie ma żadnych przychodów i wymaga nakładów dla finansowania „future 

exploration and development programs”. Co ważne KPMG stwierdza, że wymaga ten podmiot finansowania też prac 
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„exploration” czyli przygotowujących projekt kopalni. Szczególnie ważne są słowa „future 

exploration” gdyż oznaczają, że projekt wymaga licznych dalszych badań, których nie zrealizowano. Ważnym odniesieniem jest 

Note 1 gdzie szerzej to opisano. 

 

W tekście potwierdza się, że własność spółki w Polsce jest poprzez Luksemburg: 

 
Dane to potwierdzają zatem, że przy takiej strukturze własności można łatwo zbyć akcje spółki w Luksemburgu i przekazać 

kontrolę nad taką inwestycją dowolnemu innemu podmiotowi czy to z Chin, Cypru, Rosji, Ukrainy, Wysp Bahama czy z Indii bez 

jakiejkolwiek zgody czy decyzji rządu polskiego. 

 

Dokument o strukturze wyemitowanych warrantów wskazuje na to, że firma zatrudniona teraz przez potencjalnego inwestora 

do celów public relations (kontaktów ze społeczeństwem i interesariuszami) będzie miała zapłacone wynagrodzenie jak się uda 

uzyskać koncesję tzn. jej wynagrodzenie jest zależne od sukcesu i wartości akcji – a te będą miały wartość dopiero po uzyskaniu 

koncesji i ew. sprzedaniu projektu: 

 
 

Zatem spółka płaci „opcjami na akcje”. W ten sposób te opcje na akcje można dalej sprzedawać co jest najlepsza drogą aby 

wspomóc finansowo kogoś istotnego dla projektu. Sytuacja jest taka, że taka osoba o znaczeniu dla spółki może dostać takie 

opcje pośrednio poprzez inny wehikuł prawny. Opcje te mają wartość tylko jeśli cena przekroczy 0,33 USD a obecnie ta cena jest 

znacznie niższa. To co jest ważne osobą, która została zatrudniona jako wiceprezydent jest ekspert, który był dawniej w spółce 

ale ma ją teraz wspomagać jako wiceprezydent ds. public relations: 

 

Ogólna kapitalizacja spółki, która zamierza realizować ten projekt jest łatwa do wyliczenia z dokumentów giełdowych. Przy 156 

mln akcji wyemitowanych i ich kursie w maju 2017 ok. 0,26 dolara kanadyjskiego daje to kwotę wartości tej firmy rzędu 40,6 mln 

dolarów kanadyjskich czyli równowartość 114 mln PLN. Na giełdzie w Warszawie są setki spółek o kapitalizacji wyższej – tutaj 

przykładowo : 

 

 Nazwa firmy Kapitalizacja w początku maja 
2017 wg danych giełdy w 

Warszawie 

1 Bogdanka 2450 mln złotych 

2 Kęty 4070 mln złotych 

3 Jastrz. Sp. Węglowa 8760 mln złotych 

4 Sanok 1660 mln złotych 

5 Oponeo 690 mln złotych 

6 Vistula 566 mln złotych 

7 Wielton 1080 mln złotych 

8 Famur 2821 mln złotych 

9 KGHM 24600 mln złotych 

10 PGNiG 37900 mln złotych 
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Zatem potencjalny inwestor to malutka firma, której podstawowym zadaniem jest przygotować ten projekt i sprzedać go 

jakiemuś innemu nabywcy. 

 

 

W prezentacji w maju 2017 dla inwestorów, np. dostępnej 

pod linkiem: http://www.hdgold.com/i/pdf/rdr/2017-04-28-

FactSheet.pdf  podano takie dane o planowanych kosztach 

projektu: 

 

Proszę zauważyć, ze w informacji dla inwestorów podano, że 

całkowite planowane wydatki na przyszłą rekultywację kopalni 

i skutków jej działalności dla środowiska wyniosą zaledwie 

11,3 mln dolarów czyli poniżej 50 mln złotych. 

Rzeczywiste koszty remediacji i rekultywacji skutków 

wydobycia cynku i ołowiu na w zachodniej części 

województwa małopolskiego są wielokrotnie wyższe. 

 

Na szerszej prezentacji z 28.04.17 też dostępnej pod adresem internetowym: 

http://www.hdgold.com/i/pdf/rdr/2017-04-28-CP.pdf  

można wręcz zobaczyć gdzie planowane są wyjścia  z dwóch upadowych: 

 

 

 

 

 

 

Jest to tylko jakaś wstępna koncepcja ale wyraźnie widać, iż oznacza to, że inwestor proponuje wyjście z całością rudy wprost w 

kierunku zachodnim w kierunku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Po przeliczeniu lokalizacji z tego rysunku wyjście z upadowych 

proponowane przez tego inwestora znajduje się mniej więcej w północno-zachodniej części gminy Ogrodzieniec lub na styku z 

gminą Zawiercie. Zatem w tym regionie należy spodziewać się lokalizacji dużej ilości szlamów z przerobu rudy. Oczywiście nie jest 

to jeszcze lokalizacja przesądzona, być może będą poszukiwane inne lokalizacje ale tego nie podano publicznie. 

 


