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1 Podstawowe informacje  
 

INFORMACJE OGÓLNE 

ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej (dawniej Advanced Distribution Solutions S.A.) 

jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego dla 

Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000047106. 

NIP: 676 10 06 781 

Regon 350742124 

 

Siedziba Spółki 

Siedziba spółki mieści się w Krakowie, przy ul. Pachońskiego 5. 

ZGROMADZENIE WIERZYCIELI ORAZ ZMIANA TRYBU POSTĘPOWANIA  

W dniu 4 maja 2015 roku wpłynęło do siedziby Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, na mocy którego zmienia się 

sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie 

obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, 

na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka. 

Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z wierzycielami podczas 

Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Powyższe postanowienie jest 

prawomocne z dniem 13 maja 2015 r. 

 

Syndyk masy upadłości  –  Wojciech Zymek 

 

Skład osobowy Zarządu  

Adam Brodowski -  Przedstawiciel Upadłego 

 

Skład Rady Nadzorczej  

Mieczysław Halk  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Damian Majkowski  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Sławomir Duda  - Członek Rady Nadzorczej 

Michał Soczyński   - Członek Rady Nadzorczej 

Kamila Majkowska  - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

W I połowie 2015 roku, na skutek postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości 

likwidacyjnej wypowiedziano umowę pracowniczą m. in. z Prezesem Zarządu. Pan 

Adam Brodowski pełni jednak funkcję Przedstawiciela Upadłego. W okresie objętym 

niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 
 

ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej (dalej także jako ADVADIS 

S.A., Spółka, Emitent) na dzień opublikowania niniejszego sprawozdania tworzy Grupę 

Kapitałową ze spółką pod firmą Zawisza S.A. (poprzednia nazwa – Polski Detal Zawisza 

SA). Z uwagi na nieistotność danych (w myśl idei MSR 8) generowanych przez spółkę 

zależną oraz art. 56 UoR przedstawiono dane odnoszące się tylko i wyłącznie do 

ADVADIS S.A. 
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Spółka ADVADIS S.A. nie posiada oddziałów, w których byłaby prowadzona działalność 

hurtowa bądź detaliczna, co było przedmiotem działalności w poprzednich latach, 

jednakże posiada magazyny, które generują lub zamierzają generować przychody z tyt. 

najmu bądź sprzedaży. 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X 

Gospodarczy z dnia 4 maja 2015 roku, na mocy którego zmienia się sposób prowadzenia 

postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację 

majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, na mocy w/w 

Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, Upadły traci prawo 

zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy 

upadłości. Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), Syndyk niezwłocznie 

obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz zabezpiecza. Ponadto, jak wynika z art. 

57 ust. 1 w/w ustawy, upadły wydaje Syndykowi cały swój majątek, a także wszystkie 

dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi 

rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję.     

 

 

Dane kontaktowe 

ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej 

ul. Pachońskiego 5, 31-223 Kraków 

Tel.: ( +48 12) 415 87 73 

Fax: ( +48 12) 415 89 61 

www.advadis.com 

zarzad@advadis.com 

 

  

Biegły rewident 

PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. 

E. Wasilewskiego 20, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod numerem 2696. 

 

 

2 Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta 
 

2.1 Informacje określone w przepisach o rachunkowości 

 

2.1.1 Zdarzenia istotnie wpływające na działalność ADVADIS S.A. jakie 

nastąpiły w I połowie 2015 roku, a także po jego zakończeniu, do dnia 

publikacji sprawozdania finansowego 

ZGROMADZENIE WIERZYCIELI ORAZ ZMIANA TRYBU POSTĘPOWANIA  

W związku z niezawarciem układu z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 

30.04.2015 r., Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie z dnia 

http://www.advadis.com/
mailto:zarzad@advadis.com
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04.05.2015 r. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego 

z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego 

ADVADIS SA, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie 

Wojciecha Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z 

wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Powyższe 

postanowienie jest prawomocne z dniem 13 maja 2015 r. W związku z powyższym 

Spółka, w oparciu o informacje uzyskane z Komisji Nadzoru Finansowego oraz GPW, 

zaznacza, iż jej akcje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych przez okres 6 

miesięcy od dnia prawomocnego postanowienia Sądu o upadłości likwidacyjnej. 

 

 

LIST INTENCYJNY 

W dniu 16 marca 2015 roku został zawarty List Intencyjny pomiędzy Emitentem a Invest 

Nosalowy Dwór Sp. z o.o., na mocy którego strony podejmowałyby w dobrej wierze 

działania zmierzające do objęcia przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. nowej emisji 

akcji Emitenta, które uprawniałyby do wykonywania co najmniej 51% głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta. Realizacja postanowień Listu Intencyjnego uzależniona była od 

prawidłowego i łącznego spełnienia się w terminie do dnia 31 sierpnia 2015 roku 

następujących okoliczności:  

1) przyjęcia przez zgromadzenie wierzycieli Emitenta układu i jego zatwierdzenia prze 

sąd;  

2) zrealizowania układu;  

3) potwierdzenia prawnej możliwości skorzystania przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. 

ze skumulowanej straty Emitenta jako tzw. tarczy podatkowej;  

4) doprowadzenia do sytuacji, w której wszystkie dotychczasowe akcje Emitenta będą 

dopuszczone do obrotu na GPW w Warszawie;  

5) przedłożenia przez Emitenta oświadczenia o braku zobowiązań publicznoprawnych, 

ewentualnie przedstawienie zestawienia istniejących zobowiązań publicznoprawnych 

(bieżących) i uznania ich przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. za akceptowalne;  

6) przedłożenia przez Emitenta oświadczenia o braku jakichkolwiek zobowiązań, 

ewentualnie przedstawienie zestawienia istniejących zobowiązań (bieżących) i uznania ich 

przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. za akceptowalne;  

7) uzyskania pozytywnego wyniku audytu prawnego i finansowego przeprowadzonego w 

ADVADIS SA w upadłości układowej, w szczególności potwierdzającego prawną 

możliwość skorzystania przez Invest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. ze skumulowanej straty 

Emitenta jako tzw. tarczy podatkowej oraz wykazującego brak posiadania przez Emitenta 

jakichkolwiek jednostek uczestnictwa (udziałów lub akcji) w podmiotach powiązanych 

oraz zgodność oświadczeń, o których mowa w punktach 5 i 6 oraz poniżej, z 

rzeczywistym stanem rzeczy;  
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8) przedłożenie przez Emitenta oświadczenia o braku konieczności uzyskiwania 

jakichkolwiek zgód o charakterze korporacyjnym, bądź przedstawienie takich zgód, jeżeli 

są wymagane, w związku z ewentualnym wykonaniem przedmiotu listu intencyjnego.  

W związku z niezawarciem układu z wierzycielami postanowienia powyższego Listu 

Intencyjnego nie mogą być zrealizowane. 

UCHWAŁY WZA 

W dniu 26 listopada 2014 roku WZA Emitenta podjęło uchwały w sprawie m.in. zniesienia 

uprzywilejowania akcji serii A, ich zamiany na akcje zwykłe i wprowadzenie ich do obrotu, 

a także dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 46.345.000 PLN poprzez 

emisję akcji serii K oraz scalenia wszystkich akcji w stosunku 100 do 1 i związaną z 

powyższymi zmianą statutu. Jednakże, ze względu na sprzeciw akcjonariusza Sąd 

Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie o wstrzymaniu skuteczności poszczególnych 

uchwał do czasu rozstrzygnięcia sporu.  

NAŁOŻENIE KARY ADMINISTRACYJNEJ NA EMITENTA PRZEZ KNF 

W dniu 24 lutego 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęła Decyzja Komisji Nadzoru 

Finansowego, na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego postanawia uchylić swoją 

decyzję z dnia 4 lutego 2014 r., nakładającą na spółkę ADVADIS SA karę pieniężną w 

wysokości 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) wobec stwierdzenia, że spółka 

ADVADIS SA (raport bieżący nr 6/2014):  

1. Naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. dalej "Rozporządzenie") w zw. z par. 

10 lit. b Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (dalej: "MSR") 36 "Utrata wartości 

aktywów" stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 

3 listopada 2008 r. przyjmującego określone międzynarodowe standardy rachunkowości 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. 

Urz. UE L 320 z dnia 29 listopada 2008 r., z późn. zm., dalej "Rozporządzenie WE Nr 

1126/2008") w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za rok 2010, 

poprzez nieprzeprowadzenie corocznego testu ma utratę wartości przez wartość firmy, 

 2. Naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 

ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 9 MSR 36 oraz par. 28 MSR 34 "Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa", stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 

1126/2008, w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za I półrocze roku 

2011, poprzez brak oszacowania wartości odzyskiwanej przez wartość firmy. 

Jednocześnie Komisja Nadzoru Finansowego postanawia nałożyć na Emitenta karę 

pieniężną w wysokości 120.000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych) wobec 

stwierdzenia, że spółka:  
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1. Naruszyła art. 56 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia 

w zw. z par. 10 lit. b MSR 36 "Utrata wartości aktywów" stanowiącego załącznik do 

Rozporządzenia WE Nr 1126/2008 w związku ze sporządzeniem sprawozdania 

finansowego za rok 2010 r., poprzez nieprzeprowadzenie corocznego testu na utratę 

wartości przez wartość firmy.  

2. Naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 86 ust. 1 w zw. z § 84 

ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 9 MSR 36 oraz par. 28 MSR 34 "Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa", stanowiącego załącznik do Rozporządzenia WE Nr 

1126/2008, w związku ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za I półrocze roku 

2011, poprzez brak oszacowania wartości odzyskiwalnej przez wartość firmy.  

2.1.2 Przewidywany rozwój jednostki 

W związku z niezawarciem układu z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 

30.04.2015 r., Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie z dnia 

04.05.2015 r. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego 

z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego 

ADVADIS SA, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie 

Wojciecha Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z 

wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Powyższe 

postanowienie jest prawomocne z dniem 13 maja 2015 r. 

2.1.3 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 

Spółka ADVADIS S.A. nie prowadzi badań związanych z przedmiotem działalności. 

2.1.4 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział 

X Gospodarczy z dnia 4 maja 2015 roku, na mocy którego zmienia się sposób 

prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące 

likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, na mocy 

w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, Upadły traci 

prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do 

masy upadłości. Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), Syndyk niezwłocznie 

obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz zabezpiecza. Ponadto, jak wynika z art. 

57 ust. 1 w/w ustawy, upadły wydaje Syndykowi cały swój majątek, a także wszystkie 

dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi 

rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję.   

2.1.5 Nabycie akcji własnych 

 

Spółka ADVADIS S.A. nie nabywała w okresie sprawozdawczym akcji własnych. 

2.1.6 Posiadane przez Spółkę oddziały(zakłady) 
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Na dzień publikacji raportu śródrocznego Spółka ADVADIS S.A. nie posiada oddziałów, z 

których byłaby prowadzona działalność hurtowa bądź detaliczna, jednakże posiada 

magazyny, które generują przychody z tyt. najmu bądź sprzedaży:  

 

LOKALIZACJA   ADRES  

Rybnik ul. Sportowa 110, 44-270 Rybnik 

Bydgoszcz ul. Kielecka 6, 85-872 Bydgoszcz 

Bogatynia ul. Górska 1a, 59-921 Jasna Góra 

Jelenia Góra ul. Krakowska 28, 58-500 Jelenia Góra 

Jelenia Góra ul. Krakowska 6, 58-500Jelenia Góra 

Jędrzychowice Jędrzychowice 117-118, Zgorzelec 

Jędrzychowice Jędrzychowice 119-120, Zgorzelec 

Leszno ul. Energetyków 4, 64-100 Leszno 

Poznań ul. Jasielska 10A, 60-476 Poznań 

Słupsk ul. Przemysłowa 10, 76-200 Słupsk 

 

2.2 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 

 

2.2.1 Ryzyka związane z regulowaniem należności  

 

Spółka prowadzi wzmożone monitorowanie ściągalności należności. Istotne znaczenie na 

postawę odbiorców w kwestii regulowania należności miały wysłane zajęcia komornicze.  

2.2.2 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

 

W związku z faktem, iż podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest wynajem 

nieruchomości, Spółka na bieżąco monitoruje sytuację na rynku nieruchomości. 

Zauważalne jest załamanie na rynku nieruchomości w Polsce co skutkuje spadkiem cen 

wynajmu, bądź potencjalnych cenach sprzedaży nieruchomości w związku z silną 

konkurencją panującą na tym rynku w Polsce. W związku z niezawarciem układu z 

wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 30.04.2015 r., Sąd rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach wydał postanowienie z dnia 04.05.2015 r. w przedmiocie zmiany 

sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na 

postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS SA.  

2.2.3 Ryzyka związane z konkurencją 

 

Biorąc pod uwagę, iż obecnie przychody generowane są praktycznie z wynajmu 

posiadanych nieruchomości, to istnieje ryzyko, że podmioty konkurencyjne zaoferują 

potencjalnym najemcom lepsze warunki współpracy.  
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2.3 Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 

pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby 

posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego 

udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich 

wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu 

 

W 2011 wysokość kapitału zakładowego Emitenta została obniżona z kwoty 

201.455.999 złotych (dwieście jeden milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) do kwoty 46.334.879,77 złotych (czterdzieści 

sześć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć 

złotych 77/100), czyli o kwotę 155.121.119,23 złotych (sto pięćdziesiąt pięć milionów 

sto dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewiętnaście 23/100) w drodze obniżenia wartości 

nominalnej akcji z dotychczasowej w wysokości 1 (jeden) złoty za akcję do wartości 

0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) za akcję. Wysokość kapitału zakładowego 

Emitenta po rejestracji wynosi 46.334.879,77 złotych (czterdzieści sześć milionów 

trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 77/100) i 

dzieli się na: 

a/ 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości 

nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte 

gotówką, 

b/ 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 

0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, 

c/ 6.200.000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte 

gotówką, 

d/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 

0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, 

e/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 

0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, 

f/ 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 

0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte gotówką, 

g/ 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o 

wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte 

gotówką, 

h/ 1.360.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela 

serii H o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które 

zostały pokryte gotówką, 

i/ 102.720.000 (sto dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na 

okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, 

które zostały pokryte gotówką, 

j/ 47.375.999 (czterdzieści siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości 

nominalnej 0,23 złotego (dwadzieścia trzy grosze) każda, które zostały pokryte 

gotówką. 

 

Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta 

wynosi 213.455.999 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
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Zgodnie z wiedzą Zarządu ADVADIS S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, nie 

mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ADVADIS S.A. posiada pan Krzysztof 

Maciejec, który posiada 7.437.275 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 3,69 % 

w kapitale zakładowym oraz 3,48 % w ogólnej liczbie głosów oraz 1.100.000 akcji 

imiennych uprzywilejowanych serii „A” stanowiących 0,55 % ogólnej liczby akcji i 

2,58 % ogólnej liczby głosów. Łącznie posiadane akcje stanowią 4,24 % w kapitale 

zakładowym oraz 6,06 % w ogólnej liczbie głosów.  

W dniu 29 czerwca 2010 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy SANTOS 

DEVELOPMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a Panem Krzysztofem Maciejcem, 

sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia 29 

lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu  obrotu oraz o spółkach  publicznych. W 

wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia przekroczyły łącznie próg 5% 

ogólnej liczby głosów Emitenta. Po zawarciu Porozumienia, jego strony posiadają 

łącznie pakiet 9.861.515 akcji Emitenta stanowiący 4,90 % kapitału zakładowego 

Emitenta, uprawniający do wykonywania 14.261.515 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta i stanowiący 6,68 % ogólnej liczby głosów. 

 

2.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, 

które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem 

tych uprawnień 

 

 

Akcje ADVADIS S.A. serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną 

akcję przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zgodnie z wiedzą Emitenta posiadaczami akcji imiennych uprzywilejowanych serii "A" 

Spółki ADVADIS S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku, a także na dzień przekazania 

niniejszego raportu do publicznej wiadomości są: 

 

Krzysztof Maciejec   - 1.100.000 akcji serii A 

Michał Soczyński   - 300.000 akcji serii A 

Tomasz Puchalski   - 1.600.000 akcji serii A 

 

2.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania 

prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa 

głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, 

ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu 

lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa 

kapitałowe związane z papierami wartościowymi  są 

oddzielone od posiadania papierów wartościowych 

 

W Spółce ADVADIS S.A. nie istnieją żadne ograniczenia do wykonywania prawa głosu, 

takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części 

lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub 
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zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z 

papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych. 

Należy jednak zwróić uwagę na fakt, iż w związku z niezawarciem układu z 

wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 30.04.2015 r., Sąd rejonowy 

Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie z dnia 04.05.2015 r. w 

przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością 

zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS 

SA, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha 

Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z wierzycielami 

podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Powyższe 

postanowienie jest prawomocne z dniem 13 maja 2015 r. W związku z powyższym 

Spółka, w oparciu o informacje uzyskane z Komisji Nadzoru Finansowego oraz GPW, 

zaznacza, iż jej akcje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych przez okres 6 

miesięcy od dnia prawomocnego postanowienia Sądu o upadłości likwidacyjnej. 

 

2.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia 

prawa własności papierów wartościowych emitenta 

 

Poza  ograniczeniami dotyczącymi przenoszenia własności akcji imiennych 

uprzywilejowanych serii A Spółki określonymi szczegółowo w § 5 Statutu ADVADIS 

S.A., wg informacji posiadanych przez Emitenta, nie istnieją ograniczenia dotyczące 

przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta oraz ograniczenia w 

zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Emitenta. 

 

2.7 Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta 

 
Zmiana statutu Spółki ADVADIS S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu 

tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę 

statutu do Sądu Rejestrowego w terminie do 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały 

przez Walne Zgromadzenie. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego 

uchwała Walnego Zgromadzenia nie może być zgłoszona do Sądu Rejestrowego po 

upływie 6 miesięcy od dnia jej powzięcia, a w przypadku akcji nowej emisji będących 

przedmiotem oferty publicznej objętej prospektem emisyjnym albo memorandum 

informacyjnym, na podstawie przepisów o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych – po upływie 12 miesięcy od dnia odpowiednio zatwierdzenia 

prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego, albo stwierdzenia 

równoważności informacji zawartych w memorandum informacyjnym z informacjami 

wymaganymi w prospekcie emisyjnym, oraz nie później niż po upływie 1 miesiąca od 

dnia przydziału akcji. W przypadku podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału 

zakładowego zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego powinno nastąpić do 6 miesięcy od 

dnia powzięcia uchwały. 
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2.8 Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu 

ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów 

zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta 

oraz ich komitetów 

 

W dniu 4 maja 2015 roku wpłynęło do siedziby Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego 

Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, na mocy którego zmienia się 

sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie 

obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, 

na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka. 

Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z wierzycielami podczas 

Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Powyższe postanowienie jest 

prawomocne z dniem 13 maja 2015 r. 

 
Skład osobowy Zarządu na dzień 30.06.2015 roku: 

Adam Brodowski -  Przedstawiciel Upadłego 

 

 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.05.2014 roku: 

Mieczysław Halk  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Damian Majkowski  - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Sławomir Duda  - Członek Rady Nadzorczej 

Michał Soczyński   - Członek Rady Nadzorczej 

Kamila Majkowska  - Członek Rady Nadzorczej  

 

W I połowie 2015 roku, na skutek postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości 

likwidacyjnej wypowiedziano umowę pracowniczą m. in. z Prezesem Zarządu. Pan 

Adam Brodowski pełni jednak funkcję Przedstawiciela Upadłego. W okresie objętym 

niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki. 

 

W składzie osób nadzorujących Emitenta w ciągu okresu sprawozdawczego nie 

nastąpiły zmiany. 

2.9 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem 

właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 

administracji publicznej 

 

Zestawienie spraw sądowych ADVADIS S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie 
 

 
 

Lp. Przeciwnik 
Rodzaj 

Sprawy 

Przedmiot 

Sporu 

Wartość 

Przedmiotu 

Sporu 

(zł) 

Przewidy

wane 

Koszty 

Postęp. 

Sądoweg

o (zł) 

Stan postępowania 

Stan sprawy na 

dzień 

sporządzenia 

raportu 

 
 

ADVADIS 
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1 
ROCHOWIAK 

Zbigniew 

gospod

arcza 
o zapłatę 10 901,00 zł 546,00 zł 

 

 

Dnia 12 sierpnia 2014 

roku złożono do Sądu 

Rejonowego dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział IV 

Gospodarczy pozew o 

zapłatę  tytułu 

bezumownego 

korzystania. Według 

informacji uzyskanych 

przez Spółkę Pozwany 

uchyla się od odebrania 

zawiadomienia o 

rozprawie wraz ze 

złożonym pozwem.  

Postępowanie zostało 

zawieszone wskutek 

niemożliwości ustalenia 

adresu pozwanego – 

wysłano i sporządzono 

wniosek o udostępnienie 

danych adresowych. Od 

30 marca 2015 roku 

postępowanie jest w toku 

– zostało odwieszone. W 

dniu 13.08.2015 r. zostało 

zawieszone na skutek 

ogłoszenia upadłości 

likwidacyjnej, Syndyk 

wstąpi do sprawy. 

 

Zawieszone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powód 

2 
ROCHOWIAK 

Zbigniew 

gospod

arcza 
o zapłatę 5.789,23 zł 250,00 zł 

 

Dnia 7 sierpnia 2014 roku 

złożono do Sądu 

Rejonowego dla Krakowa 

Śródmieścia Wydział IV 

Gospodarczy pozew o 

zapłatę   

z tytułu nie zapłaconych 

faktur VAT. Tut. Sąd wydał 

nakaz zapłaty. Dłużnik 

część należności spłacił. 

Rozważany wniosek 

egzekucyjny co do 

pozostałej do spłaty 

kwoty, na skutek 

zaprzestania regularnych 

wpłat dłużnika. 

W toku 

 
 
 
 
 

Powód 
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3 
BRODOWSKI 

Miłosz 
cywilna o zapłatę 73.151,93 zł 

4 065,92 

zł 

Obecnie jest prowadzone 

postępowanie 

egzekucyjne przeciwko 

ADVADIS przez Komornika 

przy SR dla Krakowa - 

Śródmieścia Dariusza 

Ulfiga. Wierzytelność 

zapłacona. 

Zakończona 

 
 
 
 
 

Dłużnik 

4 

Pracownik – 

Agnieszka 

Nowicka 

pracow

nicza 

o zapłatę 

należności z 

tytułu 

wynagrodzeni

a za pracę, 

ekwiwalentu 

za urlop 

wypoczynkow

y oraz 

odszkodowani

a przed 

Sądem 

Rejonowym 

Poznań 

Grunwald i 

Jeżyce w 

Poznaniu 

Wydział V 

Pracy 

3 880,04 zł 

Koszt 

postępo

wania 

egzekucy

jnego. 

Doręczając pozew sąd 

wyznaczył rozprawę na 

dzień  28 stycznia 2014 

roku Na rozprawie w dniu 

18 lutego 2014 roku 

strony zawarły ugodę. 

Postanowienie o 

umorzeniu postępowania 

stało się prawomocne w 

dniu 12 marca 2014 roku. 

Mimo zawartej ugody na 

wniosek Wierzyciela 

Nowickiej Agnieszki dnia 9 

maja 2014 roku wszczęto 

postępowanie 

egzekucyjne przeciwko 

spółce.  Dnia 15 maja 

2014 roku Spółka 

skierowała do SR Poznań 

Grunwald i Jeżyce w 

Poznaniu Wydział V Pracy 

pozew  

o pozbawienie 

wykonalności tytułu 

wykonawczego. 

Postanowieniem z dnia 30 

maja 2014 roku SR w 

Poznaniu uznał się za 

niewłaściwy do 

prowadzenia 

postępowania  

i przekazał sprawę SR Dla 

Krakowa Krowodrzy w 

Krakowie. Do chwili 

obecnej jednak nie zostały 

przekazane akta sprawy 

sądowi właściwemu. 

Spółka dnia 18 sierpnia 

2014 roku złożyła do SR w 

Poznaniu wniosek  

o przyspieszenie 

postępowania.  Jednakże 

akta sprawy z Poznania do 

Krakowa nie zostały 

ostatecznie przekazane, w 

Sądzie udzielono 

Zawieszone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozwana 
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informacji, iż ze względu 

na właściwość 

funkcjonalną sprawa 

zostanie rozpoznana przez 

Wydział Pracy w Sądzie 

Poznaniu. Rozprawa 

wyznaczona na 

18.05.2015. Rozprawa 

przełożona, postępowanie 

zawieszone na skutek 

ogłoszenia upadłości 

likwidacyjnej.  

5 

Starosta 

Będziński Skarb 

Państwa 

cywilna 

Z tytułu 

użytkowania 

wieczystego. 

17.987,30 zł 
3 255,00 

zł 

Spółka wniosła sprzeciw 

od Nakazu zapłaty w 

postępowaniu 

upominawczym. Sprawa 

dotyczy opłaty rocznej za 

użytkowanie wieczyste 

nieruchomości. Dnia 23 

października 2014 roku 

zapadł wyrok w 

przedmiotowej sprawie 

zasądzający od Pozwanej 

kwotę w części i 

umarzający w pozostałym 

zakresie. ADVADIS złożyła 

wniosek o wydanie odpisu 

wyroku wraz z 

uzasadnieniem. 

Prowadzone jest 

postępowanie 

egzekucyjne przeciwko 

spółce. Znaczna część 

wierzytelności została już 

przez Spółkę zapłacona. 

Dnia 25 marca 2015 roku 

zapłacono koszty procesu. 

03.06.2015 umorzona na 

skutek ogłoszenia 

upadłości likwidacyjnej.  

 

Umorzona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwana 

6 
MACIEJEC 

Krzysztof 

sprawa 

w post. 

upadło

ściowy

m 

Zgłoszenie 

wierzytelności 

w 

postępowaniu 

upadłościowy

m 

2 788 000,0

0 zł  

Dnia 13 listopada 2013 

roku Krzysztof Maciejec 

zgłosił wierzytelność w 

kwocie 2 788 000,00 zł w 

postępowaniu 

upadłościowym. Dnia 19 

lutego 2014 Sąd Rejonowy 

Katowice-Wschód w 

Katowicach, Wydział X 

Gospodarczy wydał 

postanowienie, na mocy 

którego odmówił uznania 

w całości, w 

W toku. 
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uzupełniającej liście 

wierzytelności, 

wierzytelności zgłoszonej 

przez wierzyciela 

Krzysztofa Maciejca. Dnia 

22 maja 2014 roku Spółka 

zajęła stanowisko w w/w 

sprawie do Towarzystwa 

Ubezpieczeń i 

Reasekuracji Alianz Polska 

S.A. 

7 

Skarb Państwa 

– Prezydent 

Miasta 

Poznania 

cywilna o zapłatę 48 015,45 zł 
3  000,00 

zł 

Wniesiono Sprzeciw od 

Nakazu zapłaty w 

postępowaniu 

upominawczym. Sprawa 

dotyczy opłaty rocznej za 

użytkowanie wieczyste 

nieruchomości. Dnia 3 

lutego 2015 roku zapadł 

wyrok zasądzający w 

pełnej kwocie. Pozwana 

ADVADIS S.A. 

przygotowuje apelację od 

przedmiotowego wyroku 

wraz z wnioskiem o 

zwolnienie od kosztów. 16 

marca 2015 r. apelacja z 

powyższym wnioskiem 

została wysłana. Czekamy 

aż Sąd zawiesi 

postępowanie na mocy 

art. 174 par.1 pkt.4 kpc. 

 

W toku 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwana 

8 

Skarb Państwa 

– Prezydent 

Miasta 

Poznania 

cywilna o zapłatę 
331.307,55 

zł 

Koszty 

zastępst

wa 

proceso

wego 

powoda i 

koszt 

postępo

wania 

egzekucy

jnego 

Za pismem z dnia 27 

lutego 2015 roku 

(doręczone do siedziby 

Spółki dnia 9 lutego 2015 

roku. Wszczęto p-ko 

Spółce postępowanie 

mające na celu egzekucję 

kwoty 331.307,55 zł wraz 

z odsetkami i kosztami 

procesu. Spółka nie 

posiadała wiedzy o 

wydaniu nakazu zapłaty, 

gdyż pozew i nakaz 

zapłaty przez SO w 

Poznaniu kierowany był 

inny aniżeli siedziba 

Zawieszone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozwana 
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Spółki. Spółka pozbawiona 

została możliwości 

ochrony swoich praw. 

Natychmiast podjęte 

zostały kroki mające na 

celu wstrzymanie 

egzekucji. Przywrócono 

termin do złożenia pisma 

przygotowawczego. Sąd 

zawiesił postępowanie na 

mocy art. 174 par1 pkt 4 

kpc. 

9 

 

Starosta 

Będziński Skarb 

Państwa 

 

 

cywilna 

 

O zapłatę – 

użytkowanie 

wieczyste 

 

 

3 651,53 zł 

 

 

 

Od nakazu zapłaty z dnia 9 

października 2014 roku 

sygn. akt INc 4097/14 

Strona Pozwana ADVADIS 

S.A.  pismem z dnia 7 

listopada 2014 roku 

wniosła sprzeciw w 

którym podniosła, iż 

nieruchomość od której 

powód żąda została 14 

marca 2014 roku 

sprzedana. Opłata za 

żądany przez powoda 

okres jest nienależna. 

Rozprawa odroczona na 

30 marca 2015 roku. 

Rozpoczęto postępowanie 

egzekucyjne-Komornik 

umorzył je na skutek 

ogłoszenia upadłości 

likwidacyjnej. 

 
 

 

 

 

 

Umorzone 

 
 
 
 
 
 
 

Pozwana 

10 Skarb Państwa 
– Prezydent 
Miasta 
Poznania 

cywilna Opłata z 
tytułu 
użytkowania 
wieczystego. 

10.054,55 zł Koszty 
procesu 
i 
zastępst
wa 
proceso
wego.  

Dnia 30 marca 2015 roku 
przez Sąd Rejonowy w 
Bydgoszczy został wydany 
nakaz zapłaty w 
postępowaniu 
upadłościowym.  

W toku Pozwana 

11 

 

 

 

 

 

Miłosz 
Brodowski 

 

 
 
cywilna 

 

 
 
 

 

 
 
10.000,00 zł 
(+ odsetki w 
wysokości 
4.883,57 zł 
oraz koszty 
sądowe 
2.417,00 zł) 

 

 
 
Koszty 

procesu 

i 

zastępst

wa 

proceso

wego. 

 
 
Sygn. akt Km 834/15 

Dotyczy tytułu 

wykonawczego V Np 

33/12, II Co 8399/12. 

 
 
W toku 

 

 
 
Dłużnik 
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ZESTAWIENIE SPRAW SĄDOWYCH 

Z UDZIAŁEM ADVADIS S.A. W UPADŁOŚCI LIKIWDACYJNEJ 

PRZEKAZANYCH DO KANCELARII  

SPRAWY SĄDOWE STAN SPRAWY ADVADIS 

1 KRZYSZTOF 

ZBYSZEWSKI/ZBIGNIEW 

KOŚCIELNIAK – sprawa karna 

Sąd Okręgowy w Poznaniu, 

Wydział XVI Karny, sygn. akt XVI K 

117/12 

Data wszczęcia postępowania – 

14 czerwca 2012 r. 

 Subsydiarny akt oskarżenia o czyn z art. 296 § 3 k.k. w  

zw. z art. 23 § 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. 

wraz z wnioskiem o orzeczenie obowiązku 

naprawienia szkody w wysokości 9.704.500,00 zł 

 Postępowanie przed Sądem I Instancji zakończyło się 

wyrokiem uniewinniającym, wyrok wydany 1 kwietnia 

2015 r. 

 Oczekiwanie na uzasadnienie wyroku 

 wysłano apelację 

Oskarżyciel 

subsydiarny 

2 KRZYSZTOF 

ZBYSZEWSKI/ZBIGNIEW 

KOŚCIELNIAK/CD PARTNER SP. Z 

O.O. – sprawa cywilna 

Sąd Okręgowy w Poznaniu, 

Wydział I Cywilny, sygn. akt  I C 

3006/11 

Wartość przedmiotu sporu: 

9.000.000,00 zł 

Data wszczęcia postępowania – 5 

listopada 2011 r. 

 Pozew o zapłatę kwoty 9.000.000,00 zł 

 Sąd rozpoczął postępowanie dowodowe 

 Na mocy postanowienia z dnia 27 marca 2013 r. Sąd 

zawiesił postępowanie 

 Przewidywany termin zakończenia postępowania: 

lipiec 2016 r. 

 Prognoza: z uwagi na bardzo wczesny etap 

postępowania dowodowego i toczące się równolegle 

postępowanie karne, na obecnym etapie nie można 

przewidzieć wyniku postępowania 

 zawieszona na skutek toczącego się postęp. karnego 

Powód 

3 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - 

Krowodrzy w Krakowie, Wydział I 

Cywilny, sygn. akt  I C 

1767/13/K 

Wartość przedmiotu sporu: 

66.104,99 zł 

Data wszczęcia postępowania – 8 

stycznia 2013 r. 

 Postępowanie w sprawie ustalenia, że podwyższenie 

opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego było 

nieuzasadnione lub uzasadnione w innej wysokości 

 Sprawa nieprawomocnie zakończona wydaniem przez 

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie 

wyroku częściowo uwzględniającego powództwo. 

 29.04.2015r. złożono odpowiedź na apelację 

 Syndyk nie wstępuje do postępowania 

Powód 
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3 MAREK KLUSEK/BRE FAKTORING 

S.A. 

Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym w Słupsku Sławomir 

Bartkowski, sygn. akt KM 

1159/12 

Wartość zadłużenia: należność 

główna - M. Klusek: 760.838,60 

zł; BRE Faktoring: 3.000.000,00 zł 

Data wszczęcia postępowania: M. 

Klusek – 30 kwietnia 2013 r.; BRE 

Faktoring S.A. – 4 listopada 2013 

r. 

 Egzekucja z nieruchomości ADVADIS w Słupsku 

(wierzyciele są zabezpieczeni hipotecznie) 

 Termin pierwszej licytacji nieruchomości: 10 grudnia 

2014 r., godz. 13.50, 14.30, s. 101, Sąd Rejonowy w 

Słupsku - brak ofert, termin kolejnej licytacji nie został 

jeszcze ustalony 

 14.07.2015 r. postępowanie umorzono 

Dłużnik 

4 CS BREWERY 1 SP. Z O.O. 

Sąd Rejonowy dla Krakowa – 

Śródmieścia w Krakowie Wydział 

V Gospodarczy, sygn. akt IV GC 

678/14/S 

Wartość przedmiotu sporu: 

75.000 zł 

 Dnia 18 kwietnia został złożony pozew o zapłatę za 

bezumowne korzystanie z ruchomości – orurowania i 

zaworów do tankofermentatorów 

 Dnia 30 czerwca 2014 roku zostało wydane 

postanowienie o stwierdzeniu niewłaściwości sądu i 

przekazaniu sprawy Sądowi Rejonowemu dla m. st. 

Warszawy Wydział VIII Gospodarczy 

 20 sierpnia 2014 roku sprawa została przekazana do 

Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, obecnie 

oczekiwany jest termin wyznaczenia pierwszej 

rozprawy oraz zarządzenie dotyczące dalszej wymiany 

pism procesowych w sprawie 

 Prognoza: istnieją realne szanse wygrania procesu wraz 

z kosztami sądowymi w kwocie 4.555,00 zł 

 17.12.2015r. wyznaczony termin rozprawy 

Powód 

11 ROYAL UNIBREW A/S FAXE 

 

 Postępowanie przed Sądem Apelacyjnym Svea w 

Sztokholmie w przedmiocie uchylenia wyroku 

Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie 

 Wyrok z 20 marca 2015 roku utrzymujący 

postanowienie Trybunału Arbitrażowego-zasądzenie od 

pozwanych solidarnie na rzecz RU dodatkowo kosztów 

w wysokości 60.000 EUR. 

 wierzytelność uznana na liście wierzytelności w 

wysokości 13 518 695,01 zł 

 

Pozwany 

12 PIOTR PUCHALSKI 

Sąd Okręgowy w Warszawie – I 

instancja 

 Sprawa z powództwa ADVADIS p-ko Piotrowi 

Puchalskiemu dotyczy roszczenia o zapłatę kwoty 

308.000,00 zł do rak Pozwanego w latach 2004-2005 

jako pełnomocnika Iwony Woźniak. Podstawą 

wniesienia pozwu była wątpliwość ADVADIS dotycząca 

Powód 
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 rzeczywistego statusu Piotra Puchalskiego jako 

pełnomocnika Iwony Woźniak oraz braku 

potwierdzenia na etapie przedsądowym przez Iwonę 

Wożniak. Okoliczność ta potwierdzona została przez 

świadka Iwonę Woźniak – przesłuchana w charakterze 

świadka. Wobec ujawnionych w toku postępowania 

dokumentów oraz zeznań Iwony Wożniak istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo przegrania sporu przy 

czym Sąd winien jeszcze rozstrzygnąć czy wpłaty 

rzeczywiście były spełniane do rąk Piotra 

Puchalskiego. 

 syndyk prawdopodobnie przyłączył się do 

postępowania 

13 ADVADIS p-ko Bankowi Polska 

Kasa Opieki S.A. 

 

 Sprawa dotyczy roszczenia odszkodowawczego w 

kwocie 57.450,130 złotych związanego ze zdarzeniami 

mającymi miejsce 2003/2004 roku tj. uznaniem przez 

Bank ADVADIS za podmiot niewypłacalny oraz 

wszczęciem egzekucji p-ko ADVADIS. Sprawa toczy się 

przed Sądem Okręgowym w Warszawie – I instancja. 

 syndyk wstąpił do postępowania 

Powód 

14 ADVADIS p-ko Tomasz Puchalski 

 

 Sprawa z powództwa Tomasza Puchalskiego przeciwko 

ADVADIS S.A. dotyczy stwierdzenia nieważności lub 

ewentualnie uchylenia uchwały nr 7, 8 i 9 Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 listopada 2014 

roku. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w 

Krakowie (I instancja). Rozprawa wyznaczona dzień 1 

czerwca 2015 roku. 

Pozwana 

15 ADVADIS p-ko Marcinowi Franka  Sprawa przeciwko ADVADIS o pozbawienie tytułu 

wykonawczego wykonalności, 

 Wartość przedmiotu sporu: 87.856,77 zł 

 Dnia 8 maja 2014 roku Sąd II. Instancji (Sąd Okręgowy 

w Poznaniu) wydał wyrok oddalający apelację Advadis 

od niekorzystnego wyroku sądu I Instancji) 

 Obecnie etap postępowania kasacyjnego 

 

Pozwana 

 

Ponadto Spółka prowadzi szereg postępowań sądowych o zapłatę z not odsetkowych.  

 

2.10 Informacje o zawartych umowach znaczących dla  

działalności Emitenta 

 

W opinii Emitenta nie występują umowy znaczące, które miałyby decydujący wpływ 

na działalność Emitenta, oprócz wymienionych w sprawozdaniu półrocznym.  
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2.11 Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych 

Emitenta z innymi podmiotami 

 

ADVADIS Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na dzień opublikowania niniejszego 

raportu tworzy Grupę Kapitałową ze spółką pod firmą Zawisza S.A. z siedzibą w 

Krakowie, która jest spółką zależną w stosunku do Emitenta.  

2.12 Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub 

jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych 

warunkach niż rynkowe 

 

Spółka ADVADIS S.A. w I połowie 2015 roku nie zawarła istotnych transakcji z innymi 

podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe. 

2.13 Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem 

terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i 

gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, 

poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym 

emitenta 

 

W bieżącym okresie Spółka ADVADIS S.A. nie udzielała pożyczek, gwarancji i 

poręczeń.  

 

2.14 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi 

wykazanymi w raporcie a wcześniej publikowanymi prognozami 

wyników na dany okres 

 

ADVADIS S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2015 rok. 

 

2.15  Inne informacje, które zdaniem ADVADIS S.A. są istotne 

dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 

możliwości realizacji zobowiązań przez ADVADIS S.A. 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, 

Wydział X Gospodarczy z dnia 4 maja 2015 roku, na mocy którego zmienia się 

sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie 

obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a 

także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha 

Zymka, Upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania 

mieniem wchodzącym do masy upadłości. Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1112 ze 

zm.), Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz 

zabezpiecza. Ponadto, jak wynika z art. 57 ust. 1 w/w ustawy, upadły wydaje 

Syndykowi cały swój majątek, a także wszystkie dokumenty dotyczące jego 

działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne 
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ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. W związku z w/w 

postanowieniem, w oparciu o informacje uzyskane z Komisji Nadzoru Finansowego 

oraz GPW, Spółka zaznacza, iż jej akcje notowane będą na Giełdzie Papierów 

Wartościowych przez okres 6 miesięcy od dnia prawomocnego postanowienia Sądu o 

upadłości likwidacyjnej. 

Ponadto, wskutek powyższego postanowienia zostały wypowiedziane umowy 

pracownicze z wszystkimi dotychczasowymi pracownikami Spółki. 

 

2.16 Wskazanie czynników, które w ocenie ADVADIS S.A. będą 

miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co 

najmniej kolejnego roku 

 

Zadaniem Emitenta wszystkie czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu.  

 

2.17 Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania 

zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz 

określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął 

lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział X 

Gospodarczy z dnia 4 maja 2015 roku, na mocy którego zmienia się sposób prowadzenia 

postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację 

majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, na mocy w/w 

Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, Upadły traci prawo 

zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania mieniem wchodzącym do masy 

upadłości. Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe i naprawcze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1112 ze zm.), Syndyk niezwłocznie 

obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz zabezpiecza. Ponadto, jak wynika z art. 

57 ust. 1 w/w ustawy, upadły wydaje Syndykowi cały swój majątek, a także wszystkie 

dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi 

rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. W 

związku z zaistniałą sytuacją Spółki (upadłość likwidacyjna) cofnięte zostały wszystkie 

nakazy komornicze i egzekucyjne wystawione przeciwko Spółce. Na chwilę obecną 

tworzona jest Lista Wierzytelności, która będzie podstawą do spłaty zobowiązań Spółki. 

2.18 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, 

w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości 

posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w 

strukturze finansowania tej działalności 

 

W związku z niezawarciem układu z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 

30.04.2015 r., Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie z 

dnia 04.05.2015 r. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację 
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majątku upadłego ADVADIS SA, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się 

Syndyka w osobie Wojciecha Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest 

niezawarcie układu z wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 

kwietnia 2015 roku. Powyższe postanowienie jest prawomocne z dniem 13 maja 2015 

r. Na chwilę obecną tworzona jest Lista Wierzytelności, która będzie podstawą do spłaty 

zobowiązań Spółki.  

2.19 Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na 

wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia 

wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty 

wynik 

 
W ocenie Emitenta w I połowie 2015 roku nie wystąpiły czynniki i wydarzenia mające 

wyraźny wpływ na osiągnięty wynik, oprócz wymienionych w raporcie. 

  

2.20 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

przedsiębiorstwem Emitenta 

 

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, 

Wydział X Gospodarczy z dnia 4 maja 2015 roku, na mocy którego zmienia się 

sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie 

obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a 

także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha 

Zymka, Upadły traci prawo zarządu oraz możliwość korzystania i rozporządzania 

mieniem wchodzącym do masy upadłości. Stosownie do treści art. 173 ustawy z dnia 

28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U.  z 2012 r., poz. 1112 ze 

zm.), Syndyk niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz 

zabezpiecza. Ponadto, jak wynika z art. 57 ust. 1 w/w ustawy, upadły wydaje 

Syndykowi cały swój majątek, a także wszystkie dokumenty dotyczące jego 

działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne 

ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 

2.21 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki 

gospodarczej 

 

Struktura gospodarcza Emitenta w bieżącym okresie nie uległa zmianie, jednak 

należy wziąć pod uwagę stan upadłości likwidacyjnej, w której znajduje się Emitent. 

 

2.22 Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami 

zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej 

przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z 

powodu połączenia emitenta przez przejęcie  

 

W I połowie 2015 roku, na skutek postanowienia Sądu o ogłoszeniu upadłości 

likwidacyjnej wypowiedziano umowę pracowniczą m. in. z Prezesem Zarządu 
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zakładającą dwumiesięczną odprawę pracowniczą. Dotychczasowy Prezes Zarządu 

pełni jednak funkcję Przedstawiciela Upadłego. 

2.23 Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich 

akcji (udziałów) Emitenta  oraz akcji i  udziałów w jednostkach 

powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób 

zarządzających i nadzorujących 

 

Na dzień 30 czerwca 2015 roku liczba i wartość nominalna wszystkich akcji Emitenta 

oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu 

osób zarządzających i nadzorujących przedstawiała się następująco: 
 

Tabela: Zestawienie stanu posiadania akcji osób zarządzających i nadzorujących w ADVADIS S.A. 

Imię i Nazwisko 

Funkcja 

Stan posiadania 

akcji na 30 

czerwca 2015 

roku 

Udział % w 

głosach na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

na 30 czerwca 

2015 roku 

Stan posiadania 

akcji na dzień 

przekazania 

raportu za I 

połowę 2015 roku  

Udział % w 

głosach na 

Walnym 

Zgromadzeniu 

na dzień 

przekazania 

raportu za I 

połowę 2015 

roku 

Zmiana 

stanu 

posiadania 

akcji 

 

Adam Brodowski 

– Przedstawiciel 

Upadłego 

212 652 0,10 212 652 0,10 Bez zmian 

Mieczysław Halk 
Przewodniczący Rady 
Nadzorczej  

0 0 0 0 Bez zmian 

Damian Majkowski 
Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 

119 047 0,06 119 047 0,06 Bez zmian 

Michał Soczyński 
Członek Rady 
Nadzorczej  

300 000 akcji 

uprzywilejowanych 
0,70 

300 000 akcji 

uprzywilejowanych 
0,70 Bez zmian 

Sławomir Duda 
Sekretarz Rady 
Nadzorczej 

1 000 000 0,47 1 000 000 0,47 Bez zmian 

Kamila Majkowska 
Członek Rady 
Nadzorczej  

0 0 0 0 Bez zmian 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki Syndyk masy upadłości nie posiada akcji 

Emitenta. 

2.24 Informacje o znanych Emitentowi umowach  (w tym również 

zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w 

przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji 

przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy; 

 

W związku z niezawarciem układu z wierzycielami na Zgromadzeniu Wierzycieli z dnia 

30.04.2015 r., Sąd rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach wydał postanowienie z 

dnia 04.05.2015 r. w przedmiocie zmiany sposobu prowadzenia postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację 
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majątku upadłego ADVADIS SA, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się 

Syndyka w osobie Wojciecha Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest 

niezawarcie układu z wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 

kwietnia 2015 roku. Powyższe postanowienie jest prawomocne z dniem 13 maja 2015 

r. W związku z powyższym Spółka, w oparciu o informacje uzyskane z Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz GPW, zaznacza, iż jej akcje notowane będą na Giełdzie Papierów 

Wartościowych przez okres 6 miesięcy od dnia prawomocnego postanowienia Sądu o 

upadłości likwidacyjnej. 
 

2.25 Informacje o systemie kontroli programów akcji 

pracowniczych 

 

Spółka nie prowadzi programów akcji pracowniczych. 

 

2.26 Informacja o: 

 

2.22.1 dacie zawarcia przez emitenta  umowy, z podmiotem  

uprawnionym do badania sprawozdania finansowego oraz okresie, na 

jaki została zawarta ta umowa 

 

Umowę o dokonanie przeglądu jednostkowego sprawozdania  finansowego Spółki  

ADVADIS   S.A.  za  rok  2015 Emitent  zawarł ze spółką PRO AUDIT Kancelaria 

Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. E. Wasilewskiego 

20, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

pod numerem 2696, w dniu 25 sierpnia 2015 roku. 

 

2.22.2 łącznej  wysokości wynagrodzenia,  wynikającego  z umowy z 

podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, 

należnego lub wypłaconego z tytułu badania i przeglądu sprawozdania 

finansowego  

 

Wartość wynagrodzenia z tytułu przeglądu Emitenta sprawozdania finansowego za 

2015 rok wynosi 14 tys. złotych. W 2014 roku wartość wynagrodzenia wynosiła 40 

tys. złotych (cena obejmowała usługę przeglądu półrocza i badanie roczne). 
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3 Oświadczenia  
 

3.1   Oświadczenie kierownictwa ADVADIS S.A. w sprawie rzetelności 

sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 

stycznia do 30 czerwca 2015 roku 

 

Reprezentujący ADVADIS S.A., Syndyk masy upadłości Wojciech Zymek oświadcza, że 

wedle jego najlepszej wiedzy, śródroczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że 

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że półroczne sprawozdanie z działalności 

Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

Wojciech Zymek          

Syndyk masy upadłości         
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3.2 Oświadczenie ADVADIS S.A. w sprawie podmiotu 

uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego 

Spółki za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku 

 

Syndyk masy upadłości Emitenta oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 

sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu śródrocznego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz 

biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania opinii i 

bezstronnego i niezależnego raportu z badania, zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami zawodowymi. 

 

Wojciech Zymek          

Syndyk masy upadłości      

 
 

 

 

 

 

 

 


