
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,  
 
Rok 2018, który zamykamy zbadanym raportem rocznym, który był rokiem jeszcze przed formalnym 

rozpoczęciem procesu restrukturyzacji. Był to okres, w którym ujawniły się znaczne trudności finansowe, 

skutkujące znacznym ograniczeniem możliwości regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. Nie były to 

trudności wynikające z bieżącej działalności operacyjnej Spółki, lecz z konieczności spłat zobowiązań 

zaciągniętych we wcześniejszych latach.  

Z uwagi na ujawnioną faktyczną sytuację Spółki w 2018 roku zostały podjęte przez Zarząd działania w celu 

porozumienia się z wierzycielami. Jednak skala i rodzaj zobowiązań wymusiły, aby nastąpiło to w ramach 

postępowania restrukturyzacyjnego. Stąd z końcem 2018 roku został złożony wniosek o otwarcie postępowania 

układowego, który spowodował wydanie w dniu 23 stycznia 2019 r. postanowienia Sądu restrukturyzacyjnego      

o otwarciu takiego postępowania. Choć przedstawiane Państwu sprawozdanie dotyczy 2018 roku, to 

najintensywniejsze działania restrukturyzacyjne w celu doprowadzenia do porozumienia z wierzycielami               

i uzdrowienia Spółki miały miejsce od końca listopada 2018 roku.  

Choć przed Spółką jest jeszcze kilka etapów do zakończenia procesu restrukturyzacyjnego, to już podjęte po 

zakończeniu okresu sprawozdawczego działania zbliżają nas do wypracowania układu z wierzycielami, który 

pozwoli pozytywnie myśleć o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Dlatego dziękuję wszystkim 

kontrahentom Spółki, jej wierzycielom za wyrozumiałość i cierpliwość.  

Wierzę, że dalsza współpraca, podejmowane wysiłki przyniosą efekt w postaci pozytywnego zakończenia 

restrukturyzacji, a po drodze zawarcia i wykonania układu.  

W raporcie opisaliśmy szczegółowo szereg czynników, które miały wpływ na naszą działalność pod względem 

operacyjnym i finansowym w 2018 r. oraz po dniu bilansowym w Spółce jak i Grupie Kapitałowej.  

Ważnym elementem jest, że publikowane dziś sprawozdanie jest sprawozdaniem zbadanym przez biegłego 

rewidenta, co oczywiście nie powinno być czymś nadzwyczajnym, ale w obliczu oczekiwania przez Państwa na 

takie właśnie sprawozdanie, w obliczu trudności przez jakie Spółka przeszła jak i ogromnego zawirowania           

w branży należało tu podkreślić. Na dzień sporządzenia niniejszej informacji do Państwa wiemy już że Walne 

Zgromadzenie podjęło decyzje, które przybliżają Spółkę do wznowienia notowań akcji na Giełdzie Papierów 

Wartościowych. 

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że w najbliższym czasie uda się nam doprowadzić do tego wznowienia oraz 

sfinalizować zawarcie układu z wierzycielami i skierować  posiadany potencjał Spółki, zawarty w jej 

doświadczeniu i doświadczeniu pracowników na prowadzenie działalności operacyjnej, która ponownie będzie 

doceniana przez inwestorów. 

  
 

                z poważaniem,  
 

 

Tomasz Mihułka            Lesław Hnat 

  

  Prezes Zarządu                Zarządca 


