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STANOWISKO OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA 

ODNOSZĄCE SIĘ DO ODMOWY SFORMUŁOWANIA WNIOSKU Z PRZEGLĄDU 

WYRAŻONEJ PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ W RAPORCIE Z PRZEGLĄDU 

PÓŁROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPEN 

FINANCE S.A. W UPADŁOŚCI ORAZ W RAPORCIE Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO 

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

OPEN FINANCE 
 

Działając jako Syndyk masy upadłości Open Finance S.A. w upadłości (dalej: Spółka, Emitent, 

Open Finance), będący osobą zarządzającą Emitenta w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 30 

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: Rozporządzenie), wypełniając obowiązek wynikający z § 68 

ust. 1 pkt 7 oraz § 69 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia poniżej przedstawiam stanowisko odnoszące 

się do odmowy sformułowania przez firmą audytorską, tj. Moore Polska Audyt sp. z o.o. 

wniosku z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. w 

upadłości za I półrocze 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej Open Finance za I półrocze 2022 roku. 

Postanowieniem z dnia 4 maja 2022 roku wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/1/2022 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Emitenta. Postanowienie jest 

prawomocne.  

W związku z faktem, iż Spółka już w okresie przed ogłoszeniem upadłości zaprzestała w 

zasadzie prowadzenia bieżącej działalności i stan ten utrzymuje się również po ogłoszeniu 

upadłości Spółki, jak również mając na względzie fakt uprawomocnienia się postanowienia w 

przedmiocie ogłoszenia upadłości Emitenta, syndyk niezwłocznie przystąpi do sporządzenia 

spisu inwentarza oraz opisu i oszacowania przedsiębiorstwa Open Finance. Ostateczne decyzje 

co do sposobu likwidacji masy upadłości syndyk podejmie na późniejszym etapie, kierując się 

celem postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli Emitenta w jak 

najwyższym stopniu.  

Ponadto syndyk informuje, iż nie podlega kontroli przez organ nadzorczy Emitenta (tj. Radę 

Nadzorczą, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy), a jego jedynymi organami nadzorującymi 

czynności syndyka jest Sędzia-Komisarz oraz Rada Wierzycieli. Wobec powyższego syndyk 

odstąpił od zwrócenia się do Rady Nadzorczej Spółki o przedstawienie opinii odnoszącej się 

do odmowy sformułowania wniosku z przeglądu wyrażonej przez firmę audytorską w raporcie 

z przeglądu jednostkowego sprawozdaniu finansowym Open Finance za I półrocze 2022 roku 



oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance za I 

półrocze 2022 roku. 

 

Paweł Głodek – Syndyk masy upadłości 
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