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Temat

Złożenie wniosku (w ocenie Spółki bezzasadnego i w złej wierze) o ogłoszenie upadłości Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o złożeniu przez Leo 
Production S.A. w Mielcu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku dłużnika.

Wniosek został złożony do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy, 
który postanowieniem (nieprawomocnym) przekazał wniosek wedle właściwości do Sądu Rejonowego w Nowym 
Sączu Wydział V Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. Do dnia dzisiejszego odpis wniosku nie 
został Spółce doręczony, dlatego Spółka nie jest w stanie podać daty złożenia wniosku. 

W ocenie Spółki złożony wniosek jest oczywiście bezzasadny i został złożony w złej wierze, wyłącznie dla szykany.  
Z wiedzy posiadanej przez spółkę wynika, że Leo Production S.A. w Mielcu jest powiązana z byłym dostawcą 
Spółki, z którym Spółka rozwiązała umowę z powodu nienależytego wykonania zobowiązań umownych. 

Wedle wiedzy Spółki, Spółka nie posiada i nigdy nie posiadała jakichkolwiek zobowiązań cywilnoprawnych wobec 
Leo Production S.A. w Mielcu. Poza tym, Spółka jest w pełni wypłacalna i wykonuje wszelkie istniejące 
i wymagalne zobowiązania. 

Spółka informuje, że podejmie przewidziane prawem środki związane ze złożeniem wniosku o upadłość w złej 
wierze, w szczególności wystąpi o publikację odpowiedniego oświadczenia przez wnioskodawcę oraz zapłatę 
odszkodowania w razie poniesienia przez Spółkę szkody majątkowej.

Podstawa prawna: 
§ 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 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.
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