
 
 

Raport bieżący: 21/2020 

Data sporządzenia: 30.04.2020 r. 

Temat: Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki  

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne  

Treść: 

Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), informuje, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. 
złożył w Sądzie Rejonowym w Częstochowie wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki („Wniosek”).   

Wniosek został złożony w związku z powstaniem stanu niewypłacalności Spółki na skutek 
zaprzestania finansowania i integracji Spółki i jej grupy kapitałowej („GK PartnerBud”) z grupą 
kapitałową Murapol S.A. („Murapol”) („GK Murapol”). W raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia                   
22 kwietnia 2020 r. Spółka poinformowała o podjętej przez Murapol decyzji o niezwłocznym 
zakończeniu współpracy oraz integracji GK PartnerBud z GK Murapol, co w ocenie Zarządu Spółki 
doprowadziło do niewypłacalności Spółki.  

Zgłoszenie Wniosku stanowiło realizację obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia                     
28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.  

Jednocześnie, Zarząd Spółki informuje, iż w związku z przygotowaniem dokumentacji dla potrzeb 

złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz prowadzonymi przez Emitenta pracami nad 

raportem rocznym, za rok 2019, po dokonaniu weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów, 

analizie ściągalności należności oraz przeprowadzeniu testów na utratę wartości posiadanych 

udziałów w podmiotach zależnych, a także mając na uwadze sytuację finansową Spółki wskazującą 

na brak możliwości kontynuowania przez Spółkę działalności, podjął decyzję o utworzeniu 

następujących, istotnych odpisów aktualizujących mających wpływ na wynik finansowy Spółki za 

2019 r. : 

a) odpisu aktualizującego wartość udziałów w kwocie 13,7 mln zł; 

b) spisania aktywa na podatek odroczony w kwocie 11,0 mln zł; 

c) odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług (w tym należności z tytułu kaucji)                              

w kwocie 6 mln zł. 

 

Łącznie wartość istotnych odpisów aktualizujących wartość majątku Spółki utworzonych w ciężar  

wyniku finansowego Spółki za 2019 r. wynosi 30,7 mln zł. 

 

Wszystkie powyższe dane są danymi niezaudytowanymi i mogą ulec zmianie w toku finalizowania 

prac nad sprawozdaniami finansowymi za 2019 r. Ewentualne, dodatkowe informacje na temat 

odpisów aktualizujących Spółka przedstawi w sprawozdaniu finansowym za 2019 r., który zostanie 

opublikowany zgodnie z raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. najpóźniej do dnia 

30 czerwca 2020 r. 


