
Zarząd „Atlanta Poland” S.A. przekazuje odpowiedź na pytania Akcjonariusza Andrzeja Szwarca zadane 
Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Atlanta Poland” S.A.                        
w Gdańsku, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2012 r. 

 

TREŚĆ PYTAŃ AKCJONARIUSZA SKIEROWANYCH DO ZARZĄDU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI 

Działając na podstawie przepisu art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „ATLANTA POLAND” S.A. udziela 

następujących odpowiedzi na pytania Akcjonariusza Andrzeja Szwarca. 

1. W Raporcie Rocznym 2011 znajdujemy następującą informacje : 
Sprawozdanie finansowe, pkt 19, str 30 

b) należności handlowe zabezpieczone 

Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2011 roku Spółka prezentuje w należnościach handlowych kwotę 
3.521 tys. zł z tytułu należności od firmy SwissCo Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. W dniu 4 marca 
2011 roku ustanowiono hipotekę na nieruchomości we Włocławku do wysokości 2.200 tys. zł na rzecz 
ATLANTA POLAND S.A., co w ocenie Zarządu w wystarczający sposób zabezpiecza w/w należności 

Jako akcjonariusze dowiedzieliśmy się o SwissCo 21.03.2011 z Raportu Rocznego 2010, str 45 

Cyt: - należnościach – cesja należności wg stanu na 31.12.2010 w wysokości 2.297 tys. zł (umowa trójstronna, 
której przedmiotem jest cesja wierzytelności od spółki SwissCo Sp. z o.o.);  

<< ta cesja stanowiła zabezpieczenie należności Kujawianki Wobec ATP >> 

Strata netto Swissco za 2009 rok wyniosła 653 tys PLN Strata netto za 2010 rok 1 ,2 mln PLN. Kapitał 
własny Swissco na dzień 31.12.2010 rok wynosił minus 1.114,789,51 PLN (dane z KRS). 

a/ Czy Zarząd ATP znał sytuacje finansową Swissco w chwili podpisywania umowy trójstronnej ? 

Odpowiedź Zarządu: 

Umowa trójstronna została podpisana w grudniu 2004 roku i znana była sytuacja finansowa Swissco                  
Sp. z o.o. 

b/ Jak w świetle danych finansowych Swissco Zarząd oceniał wartość tego zabezpieczenia dla ATP ? 

Odpowiedź Zarządu: 

Dane finansowe SwissCo Sp. z o.o. nie mają znaczenia dla oceny wartości zabezpieczenia. Na wartość 
zabezpieczenia ma wpływ wartość przedmiotu zabezpieczenia, a ten zabezpiecza należności. 

c/ Jak w świetle powyższych danych Zarząd widzi możliwość spłaty należności od Swissco? 

Odpowiedź Zarządu: 

Zarząd ocenia, że zaspokojenie należności jest realne, Spółka realizuje płatności i jednocześnie Zarząd 
rozpoczął działania zmierzające do pozyskania dodatkowych zabezpieczeń. 

2. Czy istnieją jakiekolwiek powiązania (kapitałowe, osobowe) pomiędzy Prezesem ATP p. Dariuszem 
Mazurem a Green House Investors SA z siedzibą we Włocławku, ul. Wronia 28, KRS nr 0000141631 ? 



Istnieje ścisły związek tego pytania z sytuacją Atlanta Poland SA. 
Green House Investors (GHI) jest: 
a/ drugim istotnym udziałowcem Kujawianka Sp z o.o (wraz z p. Mazurem posiadają 100%)  
b/ GHI jest 100% udziałowcem firmy Swissco Sp z o.o (znaczącego dłużnika ATP) 
 
Na istnienie powiązania GHI z wskazują: 
a/ ten sam adres firmy: Włocławek, ul. Wronia 28, co Kujawianka Sp z o.o i Swissco Sp z o.o b/ udział w 
transakcjach (odnotowanych w KRS firm Kujawianka i Swissco) pomiędzy ATP/Dariusz 
Mazur/Swissco/Kujawianka/GHI 
c/ zasiadanie a Radzie Nadzorczej GHI pani Marty Mazur (PESEL: 83021303046) i pani Agaty Mazur 
(PESEL 86061801822) oraz pana Wojciecha Sztuki (PESEL 65010612632); w ATP pracują: p. Wojciech 
Sztuka - Purchasing Manager, Dział Importu, pani Agata Mazur - Kierownik ds. Logistyki i Zaopatrzenia. 
 
W przypadku istnienia powiązań kapitałowych pomiędzy Prezesem ATP p. Mazurem a GHI może się 
okazać, że pan Mazur kontroluje firmę Kujawianka Sp z oo w stopniu większym niż 48% wynikające z 
bezpośrednio posiadanych udziałów oraz, że kontroluje firmę Swissco Sp zo.o. 

  

Odpowiedź Zarządu: 

Nie istnieją powiązania kapitałowe pomiędzy Prezesem ATLANTA POLAND S.A. p. Dariuszem Mazurem a Green 
House Investors S.A. z siedzibą we Włocławku. 

Panie Marta Mazur (PESEL: 83021303046) i Agata Mazur (PESEL 86061801822) pozostają w stosunku 
pokrewieństwa z panem Dariuszem Mazur. Obie Panie realizują swoje plany zawodowe, swoim rozwojem 
zawodowym kierują samodzielnie i nie mają obowiązku konsultowania własnych decyzji zawodowych ze swoim 
ojcem. 

3. Jakimi przesłankami kierował się Zarząd Spółki informując akcjonariuszy: 
a/ 21.03.2011 Raport Roczny 2010, str. 45: 
Ponadto Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy finansowe Kujawianka Sp. z o.o. i uważa, że spłata 
należności jest niezagrożona, jakkolwiek rozłożona w czasie (zadłużenie: 8.583 tys. PLN) 
 
b/ 13.05.2011 Raport 1kw2011, str. 20: 
Ponadto Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy finansowe Kujawianka Sp. z o.o. i uważa, że spłata 
należności jest niezagrożona, jakkolwiek rozłożona w czasie (zadłużenie: 9.157 tys. PLN) 
 
c/ 22.08.2011 Raport Półroczny2011, str. 45: 
Ponadto Zarząd pozytywnie ocenia perspektywy finansowe Kujawianka Sp. z o.o. i uważa, że spłata 
należności jest niezagrożona, jakkolwiek rozłożona w czasie (zadłużenie: 9.107 tys. PLN) 
 
skoro cztery miesiące po (ostatnim) Raporcie Półrocznym przejmując Kujawiankę za długi, Zarząd 
pokazał, ze powyższe deklaracje były nieprawdziwe (spłata należności okazała się niemożliwa a nie 
„niezagrożona”)? 

 Odpowiedź Zarządu: 

Zarząd Spółki informuje, iż nie przejął spółki Kujawianka Sp. z o.o. za długi. Spółka Atlanta Poland S.A. 
zrealizowała posiadane zabezpieczenia, które były również podstawą stwierdzeń Zarządu, iż spłata 
należności jest niezagrożona.  
 
 
 
 



4. Z jakich źródeł miała spłacić dług Kujawianka Sp. z o.o., skoro jej wyniki finansowe za lata 2007 – 2009 
przedstawiają się następująco 
 

 
Przychody netto Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Amortyzacja 

2007 32 013 tys PLN 579,5 tys PLN 221,7 tys PLN 151,8 tys PLN 587,0 tys PLN 

2008 29 028 tys PLN 754,9 tys PLN -31,0 tys PLN -35,7 tys PLN 370,9 tys PLN 

2009 30 988 tys PLN 653,5 tys PLN 147,6 tys PLN 81,6 tys PLN 460,9 tys PLN 

2010 Kujawianka nie udostępniła danych finansowych, co zostało odnotowane w raporcie audytora ATP 

 
 Odpowiedź Zarządu: 

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podjął wszelkie kroki, aby należności od Kujawianka Sp. z o.o. były 
zabezpieczone i aby możliwa była spłata, co zostało zrealizowane.  
 

5. Co skłoniło Zarząd do podjęcia decyzji o egzekwowaniu należności Kujawianki w grudniu 2011 a nie o 
rok, dwa lub nawet trzy lata wcześniej? 
 

 Odpowiedź Zarządu: 

W 2011 roku Kujawianka Sp. z o.o. zaprzestała regulowania płatności, co skłoniło Zarząd do rozpoczęcia 
egzekucji należności. W latach poprzedzających Kujawianka Sp. z o.o. spłacała swoje zobowiązania.  

 

6. Sprawa zakupu działki w Miszewku przez ATP od Prezesa Dariusza Mazura 

Zgodnie z informacjami z Raportu Rocznego 2010, pkt 31, str. 46  
„W dniu 13 grudnia 2010 roku został podpisany akt notarialny dotyczący przedwstępnej umowy 
zakupu nieruchomości od Pana Dariusza Mazura Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. położonej w 
miejscowości Miszewko, gmina Żukowo, województwo pomorskie, stanowiącej działki gruntu nr 70/3, 
dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr KW8470. Do dnia 31 grudnia 2011 
roku Pan Dariusz Mazur zobowiązał się sprzedać w stanie wolnym od obciążeń działkę obszaru 3,2 ha, 
za cenę 125 zł za m2 
 
Zgodnie z informacjami z Raportu Półrocznego 2011, pkt 31, str. 46  

„W dniu 21 czerwca 2011 roku został podpisany akt notarialny dotyczący warunkowej umowy zakupu 
nieruchomości od Pana Dariusza Mazura Prezesa Zarządu ATLANTA POLAND S.A. położonej w miejscowości 
Miszewko, gmina Żukowo, województwo pomorskie, stanowiącej działki gruntu nr 70/3oraz 70/4, dla której 
Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgi wieczyste o numerach: KW GD1R/00008470/4 oraz KW 
GD1R/00022879/5. Pan Dariusz Mazur zobowiązał się sprzedać w stanie wolnym od obciążeń działkę obszaru 
5,7155  ha, za cenę 125 zł za m2 . 

W związku z powyższym ATLANTA POLAND S.A. w dniu 13 maja 2011 roku dokonała częściowej zapłaty 
zobowiązania z tyt. zakupu warunkowego nieruchomości w kwocie 3.100 tys. zł. 

Zgodnie z przyjętymi w ATLANTA POLAND S.A. zasadami na powyższe nabycie nieruchomości w dniu 
15 listopada 2010 roku Rada Nadzorcza ATLANTA POLAND S.A. wyraziła zgodę za cenę łączną nie 
większą niż 125 zł za m2 nabywanej nieruchomości” 
 

a/ jaki był powód, że na 5,5 tygodnia przed podpisaniem warunkowej umowy zakupu działki 



Spółka Wypłaciła Sprzedającemu kwotę 3,1 mln PLN (43,4% wartości transakcji?) 

 Odpowiedź Zarządu: 

Nie miała miejsca sytuacja opisana w pytaniu, jakoby na 5,5 tygodnia przed podpisaniem warunkowej umowy 
zakupu działki Spółka Wypłaciła Sprzedającemu kwotę 3,1 mln PLN. 

b/ Spółka przedpłaciła panu Mazurowi 4 miesiące wcześniej za kupowane od niego działki (Miszewko, akt 
notarialny z 13.09.2011) natomiast pan Mazur zapłacił Spółce po 9ciu 

miesiącach za działki kupione od ATP (Włocławek) ? W jaki sposób ta praktyka ma się do Par 15 pkt 4 Statutu 
Spółki ? („zarząd spełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu”.) 

 Odpowiedź Zarządu: 

Spółka zobowiązała się do wpłaty zaliczki w wysokości 3.100 tys. zł do dnia 13 maja 2011 roku. Zapłata 
pozostałej części została rozliczona w momencie podpisania ostatecznego umowy w formie aktu 
notarialnego w postaci kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań pochodzących z 
równorzędnych umów. 

 

TREŚĆ PYTAŃ AKCJONARIUSZA SKIEROWANYCH DO RAZY NADZORCZEJ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI 

1. W dniu 13.12.2010 Prezes ATP p. Dariusz Mazur przystąpił jako wspólnik do Kujawianka Sp. z o.o. 
obejmując 7500 udziałów (na łączną ilość 15,612 udziałów, co oznacza 48,04% udział w kapitale). Ten 
fakt został odnotowany w KRS nr 0000065638 Kujawianka Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ul. 
Wronia 28, dn. 31.01.2011. 
Dlaczego Spółka w raporcie rocznym 2010 poinformowała jedynie o fakcie istnienia powiązania 
osobowego z Kujawianka Sp. z o.o. poprzez osobę pana Dariusz Mazura który do dnia 13.12.2010 
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Kujawianka Sp. z o.o. a nie poinformowała 
akcjonariuszy o fakcie zaistnienia powiązania kapitałowego między Prezesem ATP a jej głównym 
dłużnikiem (na koniec 2010 należności od Kujawianka Sp. z o.o. wynosiły 8,583 tyś PLN)? 

Ad. 1 Rada Nadzorcza nie sporządza raportu rocznego nie jest zatem w stanie odpowiedzieć na powyższe 
pytanie. 

2. Kiedy i w jakiej formie Rada Nadzorcza uzyskała informację o tym, że Prezes Zarządu ATP stał się 
istotnym udziałowcem (48,04%) największego dłużnika ATP? 

Ad. 2 Rada Nadzorcza powzięła informację o tym, że Prezes Zarządu „ATLANTA POLAND” S.A. jest udziałowcem 
Kujawianka Sp. z o.o. z raportów okresowych Spółki. 

3. Czy Rada Nadzorcza analizowała konflikt interesów Prezesa Zarządu ATP? Jakie były wnioski i 
ewentualne działania podjęte w wyniku tej analizy? 

Ad. 3 W odniesieniu do transakcji realizowanych przez „ATLANTA POLAND” S.A. z Prezesem Zarządu Spółki, 
dotyczących w szczególności transakcji nabycia bądź zbycia nieruchomości,  przedmiotem szczególnej troski 
Rady Nadzorczej było uzyskanie ekonomicznego uzasadnienia planowanych transakcji, jak również 
zapewnienia, że transakcje te realizowane będą na warunkach rynkowych. 

4. Jak Rada Nadzorcza ocenia fakt, że w okresie od końca 2010 roku do grudnia 2011 (do momentu 
przejęcia Kujawianki za długi) – który to okres pokrywa się z okresem, gdy Prezes Zarządu ATP stał się 
istotnym udziałowcem (48,04%) Kujawianki, zadłużenie wobec tej spółki wobec ATP wzrosło z 8,5 mln 



do ok. 10,0 mln (zamiast spadać), szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w swej „Ocenie ..za 2010 rok” 
Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na fakt istotnego zadłużenia przeterminowanego Spółki Kujawianka? 

Ad. 4 Rada Nadzorcza była zaniepokojona wysokim poziomem należności od firmy Kujawianka Sp. z o.o. czemu 
dała wyraz m.in. w  dokumencie „Ocena Rady Nadzorczej „ATLANTA POLAND” S.A. sytuacji Spółki zawierająca 
ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki” za 2010 rok, niemniej 
jednak była informowana przez Zarząd Spółki o podjętych działaniach mających na celu zabezpieczenie ww. 
należności poprzez ustanowienie zabezpieczeń na majątku Kujawianka Sp. z o.o. w postaci zastawu na 
zapasach, cesji należności, przewłaszczenia na zabezpieczenie ustanowionego na środkach trwałych oraz 
hipoteki na nieruchomości.  

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że w grudniu 2011 roku „ATLANTA POLAND” S.A. nie przejęła firmy Kujawianka 
Sp. z o.o. 19 grudnia 2011r. „ATLANTA POLAND” S.A. oraz Kujawianka Sp. z o.o. podpisały umowę przeniesienia 
własności w celu umorzenia zobowiązań, na podstawie art. 453 kc Kujawianka Sp. z o.o. przeniosła na rzecz 
„ATLANTA POLAND” S.A. własność rzeczy ruchomych w celu umorzenia zobowiązań powstałych wobec 
„ATLANTA POLAND” S.A. Natomiast 21 grudnia 2011r. „ATLANTA POLAND” S.A. oraz Kujawianka Sp. z o.o. 
podpisały akt notarialny dotyczący przeniesienia własności nieruchomości położonych we Włocławku na rzecz 
„ATLANTA POLAND” S.A. w celu zaspokojenia wierzytelności wymagalnych na dzień podpisania aktu 
notarialnego, które  „ATLANTA POLAND” S.A. posiadała wobec Kujawianka Sp. z o.o. 

5. Czy i w jaki sposób Rada Nadzorcza monitorowała działania Zarządu wobec Spółki Kujawianka w 2011 
roku, szczególnie w zakresie „procedur przyznawania limitów kredytów kupieckich oraz szczegółowego 
monitorowania należności i zobowiązań” o których Rada wspomina w swojej „Opinii..” zarówno za rok 
2010 jak i 2011? (kto ustalał limity dla Kujawianki i w jakiej one były wysokości?) 

Ad. 5 Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd Spółki o działaniach podejmowanych w celu 
zabezpieczenia wierzytelności „ATLANTA POLAND” S.A. wobec Kujawianka Sp. z o.o. Ustalanie procedur 
przyznawania limitów kredytów kupieckich oraz monitorowanie należności i zobowiązań leżą w gestii 
kierownictwa Spółki oraz wyznaczonych pracowników.   

6. Czy Rada Nadzorcza znała wyniki finansowe Kujawianka Sp. z o.o. szczególnie za lata 2007-2008-2009-
2010 a więc w okresie, gdy dług Kujawianki wobec ATP narastał z poziomu ok. 5 mln do poziomu ok. 
10 mln PLN. 

Ad. 6 Rada Nadzorcza nie znała wyników finansowych Kujawianka Sp. o.o. 

7. Czy Rada Nadzorcza znała wyniki finansowe Swissco Sp. z o.o. za lata 2010 i 2011 a więc od momentu, 
gdy ATP przejęła cesję wierzytelności od Swissco jako zabezpieczanie długu Kujawianki? 

Ad. 7 Rada Nadzorcza nie znała wyników finansowych Swissco Sp. o.o 

 

Podstawa prawna: 

 § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33 , poz. 259 z późn. zm.)  


