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Temat

Uzupełnienie raportu nr 55/2015 w sprawie 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:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2015 Zarząd spółki NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 
dzisiejszym zapoznał się z aktami postępowania, w tym treścią wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki 
obejmującej likwidację majątku dłużnika wniesionego przez Leo Production S.A. w dniu 22.06.2015 r.

Analiza wniosku potwierdza, że Spółka nie posiada jakichkolwiek zobowiązań cywilnoprawnych wobec 
wnioskodawcy, a wniosek jest bezzasadny i został złożony w złej wierze. Wnioskodawca nie wykazał jakichkolwiek 
przesłanek ogłoszenia upadłości Spółki, w szczególności niewykonywania przez Spółkę wymagalnych 
zobowiązań.

Wnioskodawca powołuje się na faktury wystawione przez Leopard Automobile S.A. 
(jak wynika z akt, zmieniła nazwę na Leo Production S.A.) , która wraz z Leopard Automobile - Mielec Sp. z o.o. 
(obecnie w upadłości likwidacyjnej) dostarczały na rzecz Spółki poręcze do pojazdów szynowych na podstawie 
umowy dostawy. W związku z kilkumiesięczną zwłoką dostawców Spółka naliczyła oraz potrąciła z wynagrodzenia 
przysługującej jej kary umowne oraz skutecznie odstąpiła od umowy dostawy w zakresie niewykonanym. 

Wnioskodawca nigdy wcześniej nie występował wobec Spółki na drogę postępowania sądowego i nie uzyskał 
prawomocnego tytułu wykonawczego potwierdzające zasadność jakichkolwiek roszczeń.  Wniosek stanowi zatem 
wyłącznie próbę wymuszenia na Spółce spełnienia bezpodstawnych żądań finansowych.

W ocenie Spółki wniesienie przedmiotowego wniosku rodzi również uzasadnione podejrzenie próby celowej 
manipulacji kursem akcji Spółki przez wnioskodawcę poprzez wprowadzenie akcjonariuszy w błąd co do 
niewypłacalności Spółki. W związku z tym, Spółka skierowała zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa do odpowiednich organów, tj. prokuratury oraz Komisji Nadzoru Finansowego.

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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2015-09-08 Zbigniew Konieczek Prezes Zarządu

2015-09-08 Bogdan Borek Wiceprezes Zarządu
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