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Treść raportu:
Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 12 listopada 2020 r. otrzymał
postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy („Sąd”) z dnia 10 listopada
2020 r. w sprawie o zapłatę z powództwa FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Powód”) przeciwko
Krynica Vitamin S.A. oraz spółkom Zinat Sp. z o.o. i Molinara Sp. z o.o. (łącznie „Pozwani”), należącym
do Pana Piotra Czachorowskiego - Prezesa Zarządu Emitenta i posiadającym łącznie 85,88% kapitału
zakładowego Emitenta, w przedmiocie w wniosku Powoda o udzielenie zabezpieczenia.
Zgodnie z treścią ww. postanowienia, Sąd postanowił udzielić Powodowi zabezpieczenia roszczenia
przeciwko Pozwanym o zapłatę kwoty 59,1mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie poprzez
zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta do kwoty 24,5 mln zł, zajęcie na rachunkach
papierów wartościowych wszystkich akcji Emitenta posiadanych przez wymienionych akcjonariuszy
oraz obciążenie hipotekami przymusowymi w kwocie 59,1 mln zł nieruchomości gruntowych
należących do Emitenta, położonych w Warszawie w dzielnicy Targówek oraz w miejscowości
Dziadkowskie Folwark 6a, gmina Huszlew, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny Emitenta.
W związku z powyższym Spółka po otrzymaniu postanowienia podjęła natychmiastowe działania
mające na celu wyjaśnienie sprawy, jednak na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego nie
posiada informacji o podstawach prawnych i faktycznych wydania powyższego postanowienia ani jego
uzasadnienia. Zgodnie z obecną wiedzą Zarządu Emitenta, nie istnieją podstawy prawne uzasadniające
wydanie postanowienia, dlatego też Spółka zamierza podjąć wszelkie kroki prawne mające na celu
uchylenie powyższego zabezpieczenia, w szczególności planuje wnieść zażalenie na powyższe
postanowienie.
Jednocześnie Spółka informuje, że złoży w dniu dzisiejszym do Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta począwszy od dnia 12 listopada 2020
r. do dnia zapoznania się z podstawami wniosku o zabezpieczenie oraz przekazania przez Spółkę
stosownego raportu bieżącego w tym zakresie.

