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Temat

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu upadłościowego 
niemieckiego kontrahenta Mostostalu Chojnice. 
Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim informuje o otrzymaniu zawiadomienia niemieckiego 
kontrahenta (dalej: „Kontrahent”), będącego klientem Mostostalu Chojnice, w sprawie ustanowienia 
„tymczasowego zarządu upadłościowego”. W treści pisma, Kontrahent poinformował o złożeniu wniosku o 
ogłoszenie jego upadłości oraz o wszczęciu przez właściwy sąd w Niemczech, postępowania w sprawie 
tymczasowego zarządzania upadłościowego oraz ustanowienia tymczasowego syndyka masy upadłościowej w 
osobie adwokata – specjalisty w zakresie restrukturyzacji. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, obecnie 
postępowanie przebiega w ramach procedury wstępnej, tymczasowej, której zakończenie pozwoli na podjęcie 
dalszych kroków co do toku właściwego postępowania, którego celem będzie określenie wartości wymagalnych 
należności handlowych, sposobu i terminu ich zaspokojenia oraz podjęcia decyzji co do ewentualnego 
kontynuowania działalności przez niemieckiego Kontrahenta.

Zarząd Emitenta wskazuje, że na dzień dzisiejszy, Mostostal Chojnice sp. z o.o. (będący spółką zależną Emitenta) 
realizuje na rzecz podmiotu którego dotyczy zawiadomienie, umowy z których szacunkowa wartość przyszłych 
należności wynosi 9,3 mln zł. Ponadto, wartość należności Mostostalu Chojnice od Kontrahenta którego dotyczy 
zawiadomienie, z wystawionych faktur, wynosi 2,9 mln zł.

Ze względu na wstępny etap postępowania, według najlepszej wiedzy Zarządu, na dzień dzisiejszy, bez uprzedniej 
analizy prawnej postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego na gruncie prawa obcego oraz jego 
wpływu na realizowane kontrakty, nie jest możliwe rzetelne oszacowanie wpływu powyższego zdarzenia na dalszą 
realizację umów oraz na sprawozdania finansowe. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta przekazał sprawę 
do analizy prawnej, w celu oceny możliwości i prawdopodobieństwa odzyskania bieżących i przyszłych należności 
od Kontrahenta, identyfikacji i kwantyfikacji potencjalnych ryzyk, oraz ustalenia kolejnych kroków 
formalno-prawnych i biznesowych, mających na celu ustalenie dalszego postępowania związanego z 
zakończeniem i rozliczeniem realizowanych umów. Z uwagi na istotną wartość realizowanych umów oraz 
istniejących należności Zarząd nie wyklucza konieczności zawiązania odpisów aktualizujących z tytułu należności i 
realizowanych kontraktów w przyszłych okresach sprawozdawczych, w wymiarze zgodnym z określonym na 
podstawie przeprowadzonych analiz prawnych, prawdopodobnym stopniem odzyskiwalności obecnych oraz 
przyszłych należności - co stanowi przesłankę uznania opisywanego zdarzenia jako informacji poufnej. O wynikach 
zleconych analiz i podejmowanych decyzjach w tej sprawie, zarząd będzie informował niezwłocznie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 
kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 
dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 
2004/72/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG).
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