
Komunikat Zarządu ALUMETAL S.A. w sprawie artykułów „Podatkowy raj Junckera. 340 firm 
wyprowadzało zyski z Polski i innych krajów, żeby unikać płacenia podatków” i „Legalny wyciek 
danin” opublikowanych na łamach Rzeczpospolitej nr 259 (9986) w dniu 07 listopada 2014 r. 
oraz artykułu „Podatkowy raj Junckera. Biedna Europo. Nie zasłużyłaś na takich Europejczyków” 
opublikowanego na portalu wPolityce.pl w dniu 07 listopada 2014 r.: 

 

OŚWIADCZENIE 

W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi spółki ALUMETAL S.A. („Spółka”) 
ujawnionymi w artykułach pt. „Podatkowy raj Junckera. 340 firm wyprowadzało zyski z Polski i innych 
krajów, żeby unikać płacenia podatków” i komentarzu do niego pt. „Legalny wyciek danin” 
opublikowanych na łamach Rzeczpospolitej nr 259 (9986) z dnia 07 listopada 2014 r. oraz w artykule 
pt. „Podatkowy raj Junckera. Biedna Europo. Nie zasłużyłaś na takich Europejczyków”, który ukazał 
się na portalu wPolityce.pl w dniu 07 listopada 2014 r., Zarząd Spółki oświadcza co następuje:   

Nieprawdą jest jak podaje Rzeczpospolita oraz portal wPolityce.pl, iż „W raporcie, który opublikował 
brytyjski dziennik „The Guardian”, obok takich gigantów, jak Gazprom, Apple, PepsiCo czy Ikea, 
które korzystały z optymalizacji podatkowej w Luksemburgu, można też znaleźć polskie firmy, 
głównie z sektora usług i mediów. Na liście są m.in. Artal Holding, giełdowy Alumetal czy Carey Agri 
International Poland”. W internetowej bazie spółek korzystających z systemu optymalizacji 
podatkowej w Luksemburgu przygotowanej przez dziennikarzy z Międzynarodowego Konsorcjum 
Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) nie znajduje się Spółka. Wśród podmiotów opisanych w raporcie 
widnieje natomiast Abris Capital Partners (AbrisCeeMid-Market Fund) – fundusz private equity, 
do którego grupy kapitałowej należała spółka Alu Holdings S. á r. l. będąca w przeszłości 
akcjonariuszem Spółki, co zakończyło się wraz z debiutem Spółki na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Niemniej jednak nieuzasadnione jest łączenie faktu, że podmiot 
powiązany z byłym akcjonariuszem Spółki widnieje w bazie danych opracowanej przez ICIJ 
z informacją, iż na liście tej znajduje się Spółka. Informacja taka jest nieprawdziwa, 
a jej rozpowszechnianie narusza dobre imię Spółki. 

Spółka nie korzysta z żadnych struktur optymalizacyjnych w Luksemburgu ani w żadnym innym kraju 
należącym do tzw. rajów podatkowych. Obecna efektywna stopa opodatkowania Grupy Alumetal S.A. 
wynika z faktu prowadzenia przez nią działalności produkcyjnej na terenach specjalnych stref 
ekonomicznych na podstawie uzyskanych zezwoleń oraz dokonanych przez Grupę Alumetal nakładów 
inwestycyjnych o znacznej wartości. 

W związku z publikacją powyższych, nieprawdziwych informacji na temat Spółki na łamach 
Rzeczpospolitej oraz portalu wPolityce.pl, Zarząd podjął działania zmierzające do ich sprostowania. 


