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GRUPA KAPITAŁOWA VISTAL 

Szanowni Akcjonariusze,  

 

Szanowni Wierzyciele, Współpracownicy, Klienci, Partnerzy oraz Pracownicy, 

 

W 2019 r. Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) kontynuowała swoje działania na wdrażaniu 

opublikowanego 6 lutego 2018 r. planu restrukturyzacyjnego ,,Budujemy mosty”, sporządzonego w ramach 

postępowania sanacyjnego otwartego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy z 

dnia 17 listopada 2017 r., którego zwieńczeniem stało się przyjęciu układu z dnia 10 lipca 2019 r. z wierzycielami, 

zatwierdzonego przez Sąd w dniu 25 lipca 2019 r., z uprawomocnieniem tego postanowienia w dniu 20 sierpnia 2019 

r. W określonym w umowie restrukturyzacyjnej terminie Spółka zrealizowała z sukcesem pierwszą transzę wypłaty 

środków dla wierzycieli. 

 

Okres po powiadomieniu Spółki o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu to okres 

intensywnej pracy, w którym Spółka podejmowała działania zmierzające do pogłębienia modelu biznesowego, opartego 

na kluczowych segmentach działalności – prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych dla budownictwa 

infrastrukturalnego. Rozwój tego modelu był możliwy dzięki odpowiedniej pozycji gotówkowej, umożliwiającej 

finansowanie pozyskanych znaczących kontraktów do portfela zleceń oraz odbudowa renomy Spółki na tradycyjnych 

dla Spółki rynkach zagranicznych, w szczególności rynku skandynawskim. 

 

Podjęte działania handlowe i produkcyjne  przyniosły efekt w postaci osiągnięcia przez Spółkę jednostkowego 

dodatniego wyniku EBITDA na poziomie 2.521 tys. PLN, przy saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 

dzień bilansowy na poziomie 5.760 tys. PLN. Wynik finansowy netto Spółki wyniósł 254.353 tys. PLN i był w dużej 

mierze efektem jednorazowego zdarzenia w postaci odniesienia do ksiąg rachunkowych wspomnianego układu z 

wierzycielami, którzy zgodzili się na warunkowe umorzenie zadłużenia w kwocie 254.733 tys. PLN. 

 

W Grupie Kapitałowej Vistal Gdynia również miały miejsce postępowania restrukturyzacyjne – w przypadku Vistal 

Pref sp. z o.o. zakończone przyjętym układem z wierzycielami na mocy postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu, 

wydanym w dniu 21 lutego 2019 r.  Z kolei w spółkach Vistal Eko Sp. z o.o. w restrukturyzacji i Vistal Offshore Sp. z 

o.o. w restrukturyzacji prowadzone były postępowania sanacyjne, w ramach których były opracowywane i sukcesywnie  

wdrażane plany restrukturyzacyjne, zmierzające do poprawy sytuacji finansowej oraz kontynuacji działalności w celu 

doprowadzenia do przyjęcia w 2020 r. układów z wierzycielami oraz odbudowy wartości Grupy Kapitałowej.  

 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Grupie Kapitałowej Vistal Gdynia wyniosło na dzień bilansowy 

11.427 tys. PLN, umożliwiając stopniowy wzrost obrotów i wykorzystania majątku w Grupie. Każdy z podmiotów 

Grupy funkcjonuje samodzielnie na podstawie własnych portfeli zamówień a rozliczenia wzajemne wewnątrz Grupy 

Kapitałowej były znacząco niższe niż w minionych latach. Każda ze spółek buduje i wykorzystuje własne kompetencje 

produkcyjne i handlowe. 

 

Celem Spółki i Grupy Kapitałowej jest dalsza odbudowa zaufania wśród akcjonariuszy, wierzycieli, 

współpracowników, klientów oraz partnerów, dzięki którym będzie możliwe kontynuowanie działalności operacyjnej, 

generującej środki wystarczające do obsługi zobowiązań układowych oraz wznowienie aktywnej działalności 

finansowej dla stopniowego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej z korzyścią dla wzrostu wartości akcji Spółki.  

 

Pragnę zapewnić, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby zamiary produkcyjno-handlowe były realizowane zgodnie z 

przyjętymi założeniami i postanowieniami układu z wierzycielami, a osiągane wyniki stały się satysfakcjonujące dla 

Akcjonariuszy. 

 

 

Prezes Zarządu      Ryszard Matyka 
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