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Powzięcie informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez istotnego dłużnika Grupy Kapitałowej.
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Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.

Treść raportu:

Zarząd KOPEX S.A. („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 01.08.2016 r.
powziął informację, że spółka pod firmą: KOPEX – FAMAGO sp. z o.o. (dalej „FAMAGO”) złożyła w dniu 29.07.2016
r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw
upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości.
Emitent jest istotnym wierzycielem FAMAGO. Na dzień złożenia wniosku Emitent posiadał wobec FAMAGO
wierzytelności na łączną kwotę 91,5 mln zł. Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej KOPEX, w tym Emitent na dzień
złożenia wniosku posiadały wobec FAMAGO wierzytelności na łączną kwotę 120,5 mln zł.
Spółki z Grupy Kapitałowej KOPEX dokonały w przeszłości odpisów aktualizujących wartość należności wobec
FAMAGO w łącznej wysokości około 66,4 mln zł, co zostało uwzględnione w treści skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Emitenta sporządzonego za 2015 rok.
Ponadto, Emitent przewiduje również dokonanie dalszych odpisów aktualizujących wartość należności wobec
FAMAGO uwzględnionych w ramach kwoty 535 mln wskazanej w treści raportu nr 46/2016.
Emitent ani jego spółki zależne nie posiadają udziałów w FAMAGO. Wierzytelności Grupy KOPEX wobec FAMAGO
powstały w wyniku udzielonych pożyczek, świadczenia usług oraz innej współpracy handlowej pomiędzy spółkami
Grupy KOPEX, a FAMAGO. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości FAMAGO nie wpływa na prowadzoną przez
Grupę Kapitałową KOPEX działalność operacyjną.
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