Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
ul. Korczaka 5
43-200 Pszczyna
INFORMACJA
w sprawie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok 2019 r.
Roczne sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej z działalności Zakładów Mięsnych Henryk
Kania S.A. (dalej: „Spółka”) oraz zasad sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 r. nie
zostało sporządzone z przyczyn obiektywnie niezależnych od zarządcy Spółki.
Pan Mirosław Mozdżeń został ustanowiony zarządcą Spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym na
mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, z
dnia 06 września 2019 r. Przygotowanie sprawozdania, o którym mowa w §68 ust. 1 pkt 3)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (dalej: „Sprawozdanie”), wymagałoby zatem dostępu zarządcy do wszelkich
dotyczących tego okresu dokumentów źródłowych, na podstawie których możliwym byłoby
zamieszczenie w Sprawozdaniu zweryfikowanych informacji przewidzianych przepisami prawa.
Dostęp zarządcy do takich dokumentów został jednak uniemożliwiony wskutek zewnętrznych,
niezależnych od zarządcy i Spółki okoliczności, tj.:
1. konieczności przekazania dokumentów źródłowych (takich jak księgi rachunkowe, rejestry VAT,
faktury VAT, dokumentacja dotyczącą sporządzania bilansów, rachunków zysków i strat, stany
magazynowe, dokumenty z przeprowadzonych inwentaryzacji itp.) do Centralnego Biura
Śledczego Policji oraz Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, na mocy
postanowienia prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach z dnia 06 września 2019 roku,
wydanego w sprawie o sygnaturze RP I Ds 23.2019, o czym Spółka informowała raportem
bieżącym nr 48/2019 z dnia 09 września 2019 r.;
2. podejrzewanymi bezprawnymi działaniami członków zarządu Spółki, polegającymi na usunięciu
lub modyfikacji istotnych dla Spółki informacji i danych, o czym Spółka informowała raportem
bieżącym nr 58/2019 z dnia 17 września 2019 r.
Przeszkody te nie ustały do dnia sporządzenia niniejszej informacji.
Mając na uwadze powyższe, zarządca Spółki nie posiadał możliwości sporządzenia pełnego
i prawidłowego sprawozdania z działalności Zarządu. Zarządca Spółki podejmuje jednak wszelkie
działania celem uzyskania dostępu do informacji niezbędnych dla sporządzenia Sprawozdania, w
szczególności wystąpił o udostępnienie zarządcy przede wszystkim poprzez uzyskanie dostępu do
dokumentów przekazanych w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Katowice
– Południe w Katowicach, o czym Spółka informowała już raportem bieżącym nr 62/2019 z dnia 26
września 2019 r. Jak wynika z informacji uzyskanych przez Zarządcę, uzyskanie dostępu do
dokumentacji będzie możliwe dopiero po ich przygotowaniu przez funkcjonariuszy CBŚP.
Sprawozdanie zostanie sporządzone i podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po uzyskaniu
przez zarządcę Spółki dostępu do wszystkich niezbędnych w tym celu informacji i dokumentów.
Pszczyna, dn. 30 kwietnia 2020 roku
Zarządca
Mirosław Mozdżeń
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