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Szanowni Akcjonariuszeo

Jako syndyk masy upadłości MEw SA, ze względów opisanych poniżej przedstawiam
Państwu raport okresowy sporządzony zgodnie z danymi uzyskanymi od upadłego na dzień
poprzedzający ogłoszenie upadtości MEw SA to jest nadzień9 września 20l3 roku.

Poniżej przedstawiam Państwu opis istotnych zdarzeń mających miejsce w II i tII kwartale
2013 rok.

W dniu 73 czerwca 2013 roku Michał Wilkowski złozył rerygnację z funkcji prezesa zarządu
MEw sA' Z dniem 30 lipca 2013 roku do pełnienia funkcji prezesa zarządu powołano Marcina
Markiewicza. Dnia 13 sierpnia 2013 roku prezes zarząduMEw SA z siedzibą w Warszawię w osobie
Marcina Markiewicza przedłoĘł do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział
X Gospodarcry ds. upadłościowych i naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
MEw SA. Dnia 19 sierpnia 2013 roku Marcin Markiewicz zrezygnował z funkcji prezesa zarządu
w MEW SA.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział
X Gospodarcry ds. upadłościowych i naprawczych z dnia 23 sierpnia 2013 roku zabezpieczono
majątek MEw SA poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Lechosława
Kochańskiego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszdwy w Warszawie, Sąd Gospodarc4,, X
Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i napraw czych z dnia 10 września 2013 roku została
ogłoszona upadłość likwidacyjna MEW S.A. z siedzibą w Warszawie' Sąd wyznaczył syndyka masy
upadłości MEw SA w osobie Lechosława Kochańskieso.

Mając na uwadze fakt, iż od dnia 20 sierpnia 2013 roku MEw SA nie posiadała zarządu,
postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds.
upadłościowych i naprawczych z dnia 24 wrzęśnia 2013 roku na podstawie art.187 ust. 1 prawa
upadłościowego i naprawczego ustanowiono dla MEW SA w upadłości likwidacyjnej kuratora w
osobie Wojciecha Makuó.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m'st. Warszawy w
X Gospodarcry ds. upadtościowych i naprawczych z dnia 26 września 2013
masy upadłości MEw SA odwołano Lechostawa Kochańskiego i

Ęmczasowego w osobie Wiesława ostrowskiego. Postanowieniem Sądu

Warszawie Wydział

roku, z funkcji syndyka

ustanowiono zarządcę

Rejonowego dla m.st.
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Warszawy w Warszawie Wydział X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia

5 listopada 2013 roku, odwołano Wiesława ostrowskiego z fuŃcji zarządcy tymczasowego

iwyznaczono syndyka masy upadłości MEW SA w osobie Wiesława ostrowskiego'

MEW SA z siedzibą w Warszawie, jako podmiot obrotu akcjami na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie SA rynek NewConnect, zobligowana była między innymi do

publikowania kwartalnych raportów spełniających wymogi załącznika Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu obrotu. Spółka w dniu 15 maja 2013 roku opublikowała raport za

I kwartał 2013 roku. Zgodnie zharrnonogramem publikowania raportów okresowych w 2013 roku

(harmonogram opublikowany dnia 1 lutego 201 3 roku)' spółka dnia 14 sierpnia 20 1 3 roku a następnie

dnia |4 listopada 2013 roku winna opublikować odpowiednio raport za II i III kwartał 2013 roku.

Biorąc pod uwagę fakt,iit w dniu 14 sierpnia 2013 roku (termin opublikowaniaraportu zaIIkwartał

2013 roku) MEW SA nie posiadało zarządll, raport ten nie został sporządzotty i opublikowany

w wyrnaganym terminie.

Zgodnie z zapisem 12 ust. 2 pkt.6 ustawy o rachunkowości z dnia29 września 1994 roku,

księgi rachunkowe jednostki zamyka się na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości jednostki.

Zgodnie z zapisem 12 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości z dnia f9 września 1994 roku' księgi

rachunkowe jednostki otwiera się na dzien rozpoczęcia postępowania upadłościowego jednostki.

Zgodnie z zapisem art. 307 ust. l prawa upadłościowego i naprawczego syndyk sporządza

sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości dfużnika.

Księgi rachunkowe MEW SA do dnia ogłoszenia upadłości prowadzone byty przez Inwestmen

TaxCare Sp. z o.o' Syndyk MEW SA w osobie Wiesława ostrowskiego kilkakrotnie wzywał byĘch

członków zarządu MEw SA i Inwestmen TaxCare Sp. z o.o. do przekazania ksiąg rachunkowych

upadłej spółki. ostatecznie w grudniu 2013 roku syndyk otrzymał' wszystkie księgowe dokumenĘ

źródłowe upadłego orazzestawienie obrotów i sald ze stanem nadzięit 9 września 2013 roku - dzieil

poprzedzający ogłoszenie upadłości MEw SA.

Spółka MEw SA w upadłości likwidacyjnej począwszy od dnia l0 wrzęśnia 2013 roku nie

prowadzi podstawowej działalności gospodarczej. Wszelkie crynności i zdarzenia gospodarcze

związane są z prowadzonym postępowaniem upadłościowym.

Mając na uwadze powyŻsze, w szczególności fakt, iż syndyk nie dysponuje danymi

finansowymi ze stanem na dzien 30 czerwca 2013 roku i informacjami niezbędnymi do sporządzenia

raportu zallkwartał 2013 roku (okres od 1 kwietniafO13 roku do 30 czerwca2013 roku), nie jest

w stanie sporządzić i opublikować zgodnie Z wymogami określonymi w Załącznikl Nr 3 do
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Regulaminu AlternaĘwnego Systemu obrotu raportu za II kwartał 2o|3 roku. Syndyk nie posiada

również informacji niezbędnych do sporządzenia pełnego rapońu za I|I kwartał f0|3 roku.

Dodatkowo informuję, iż w okresie prowadzonego postępowania upadłościowego syndyk zwrócił się

z wnioskiem do spółek za|eŻnych od MEW SA:

- MEW 1 Sp. z o.o.

- MEW 2 Sp. z o.o'

- MEW 3 Sp. z o.o.iOZE DIM SP. z o.o'

- MEW 4 Sp. z o.o.

- MEW 5 Sp. z o.o.

- MEW Romania SA

- MEW Projekt SA

w przedmio cie przekazanra niezbędnych danych finansowych i informacji dotyczących prowadzonej

działalności za II' ilI i tV kwartał 2013 roku. Stosownie do uchwaĘ Zarządu Giełdy Papierów

Wartościowychzdnia 15 listopada 2013 roku' społkom za|eiznymwznaczono termin przekazania

informacji zaI iil kwartał 2013 rok do dnia f0 sĘcznia 2014 roku. Do dnia dzisiejszego spółki

za|eżzne nie wykonaĘ wezwania syndyka MEw SA, co skutkuje brakiem możliwości sporządzenia

sprawozdania skonsolidowanego grupy MEW'

l' W terminie do 14 lutego 2014 roku przedłoży raport MEw SA (ednostkowy) zgodnie

z wymaganiami określonymi w Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu Altematywnego Systemu obrotu z

danymi finansowymi i informacjami o przedsiębiorstwie MEw SA na dzień9 września 2013 roku.

2. W terminie do 28 lutego 2014 roku przedłoĄ raport MEw SA w upadłości likwidacyjnej

(ednostkowy) zgodnie z wymaganiami określonymi w Załącznikiem Nr 3 do Regulaminu

Alternatywnego Systemu obrotu za okres od 10 do 30 września 2013 roku.

3. W tęrminie do 15 kwietnia 2014 roku syndyk rapoń

(ednostkowy) zgodnie z wymaganiami określonymi w

Alternatywnego Systemu obrotu za IV kwartał 2013 roku.

MEW SA w upadłości likwidacyjnej

Załacznikiem Nr 3 do Regulaminu

Dodatkowo syndyk informuje, iż szczegołowe informacje na temat crynności syndyka MEW

SA oraz sprawozdani a zprzepŁywów finansowych począwszy od 10 wrześniaf0|3 roku znajdują się

w aktach postępowania ó sygn. akt x GUp 68l|3,dostępne w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy

w Warszawie Wydziat X Gospodarcry ds. upadłościowych i naprawcrych.
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Porycja Dane

Nazwa MEW Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej

Siedziba Warszawa

Adres Ęestrowy ul. Woronicza 7 61 119. 02-640 Warszawa

Adres do korespondencji Syndyk masy upadłości MEW SA ul. Kotsisa 2/4

lokal 14. 03-395 Warszawa

o znaczenie sądu rej estrowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy

oznaczenie sądu upadłościowego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X

Wydział do spraw upadłościowych i naprawcrych

Sygn. akt postępowania upadłościowego X GUp 68/13

Sedzia Komisarz SSR Anna Zuła,wa

Syndyk Więsław ostrowski

KRS 00003345 1 I

NIP 70r0r97309

REGON 14196649s

Telefon/fax f2-6'76 21 77;22-614 52 88

E-mail biuro@w-ostŁowski.pl

a.w ieliczko @w-o strow ski. pl

1. INFORMACJE O EMITENCIE

1.1. Dane Emitenta

1.2. Zarząd - stan na 09-09.2013 rok

Mając na uwadze fakt, iż od dnia 20 sierpnia 2013 roku MEW SA nie posiadała zarządu,

postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział

X Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych z dnia24 września 2013 roku na podstawie art.

187 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego ustanowiono dla MEW SA w upadłości likwidacyjnej

kuratora w osobie Wojciecha Makuó.

1.3. Rada Nadzorcza - stan na09-09-2013 rok i14-02-2014 roku

Zgodnie z zapisem w KRS z dnia9 paździemika 2013 roku MEW SA posiada Radę Nadzorcząw

osobie:

- Kr zy sztof Łukasz Zeniik _ przewod niczący r ady nadzor czej

- Krzysztof Kruk.
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Z funkcji członkarady nadzorczej MEW SAztezygnowały:

- Jakub Ciepiela -rezygnacja w dniu 20-08-2013 roku

- Maciej Filip Nadulski - rezygnacja w dniu 03-09-2013 roku

- Magdalena PaĘcja Patała - rezygnacja w dniu 18-08-2013 roku.

1.4. Struktura Akcjonariatu stan na 14-02-2014 rok

Zgodnre z danymi,jakie posiada syndyk struktura akcjonariatu na dzien 14 lutego 2014 roku

przedstawia się w następujący sposób:

1.5. Grupa Kapitałowa stan na9-09-2013 rok

Akcjonariusz Akcje na dzień 25-06-2013

plus zmiany po 25-06-2013

wykazane w EBI

(oń) adział w ogólnej licznie

głosów

Michał Wilkowski 493 500 79,57oń

Marcin Markiewicz 412 197-40 000:372 r97 74,76yo

KrzysŹof Stanisław Kruk 340 000 13,48%;o

Robert Boąlk r72 380 6,84%o

Pozostali T 143 016 45,35oń

Łącznie 2 521 093 l00oń

Nazwa Spółki Przedmiot działalności o/" ttdział MEw SA w kapitale

zakładowym i liczbie głosów

MEW SA projeklowanie i budowa

ęlektrowni wodnych

nie dotyczy

MEW1Sp . z o . o . projektowanie i budowa

elektrowni wodnej 2 MW, woj.

dolnoślaskie

100%

MEW2Sp . z  o . o . eksploatacja eleltrowni wodnej

0'2 MW w Tarnogórze oraz jej

modernizacja do mocy 0,4 MW

r00%

MEW3Sp . z  o . o . eksploatacja elektrowni wodnej

0.56 MW w Cieszvnie

r00%

A{EWfiAv'upudlościłilil,idacyinej RAPŻRTOKRE9OIĘ.Y GPI,II 6| St r on łł



MEW4Sp . zo .o . projektowanię i budowa

elektrowni wodnej 0,25 MW,

woj. podlaskie

100%

MEW5Sp . z o . o . pozyskiwanie nowego proj ektu r00%

MEW Projekt SA biuro projektowę MEW SA_

usługi projektowe dla MEW SA

i spółek Zgrupy

70%

MEW Romania SA prowadzenie inwestycji w

Rumuni

79%

2. WYBRANE DANE FINANSOWB _ RAPORT JEDNOSTKOWY

2.1. Rachunek zysków i strat jednostkowy na 09.09-2013 rok

Jako okres porównawczy przedstawiono raport zalllkwartaŁZ}|Z roku.

Pozycja RZiS od 01-01-2013 do 09-09-2013

w PLN

od 01-01-2012 do

30-09-2012 w PLN

A' Przychody nętto zę sprzedaiy 148 078,30 328 569,3s

B' Koszty działalności operacyjnej 507 888,75 601425,64

AmorĘzacja 31 324,65 39 381 ,95

Zużycie mąteriałów i energii 15 594,90 15 502,61

Usługi obce 246 572,85 179 848,84

Podątki i opłaty 3 s67,09 s 948,33

Wynagrodzenia 23 549,48 82 767,15

Ubezpieczenia społeczne i inne

świądczenią

4 136,6s S ) I I ? I

P oz os t ąt e koszty r o dz aj ow e ss 963,67 t7 150,15

Wartość sprzedanych towąrów i

mąteriąłów

t27 179,46 255 614,90

C, Zyskze sprzedaĘ (A-B) -359 810,45 -272 856.29

D. Pozostałe przychody operacyjne 80 933,79

E. Pozostałe koszty operacyjne sqR 5? 3,87

F. Zysk (strata) z działalności

operacy.l'nej (C+D-E)

-279 475,18 -272 856,93

G. Przvchodv finansowe 32 563,46 336 664,19

H. Koszty finansowe 542 044,83 629187,73

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -788 956,55 -628 380,47
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J. Podatek dochodowy 0 0

K. pozostałe obowi4zkowe

zmniej szenia zy sku/zwiększenia

straty

0 0

Zysk (strata) netto (I-J-K) -788 956,55 -628 380,47

2.2. Bilans jednostkowy na 09-09-2013 rok

Jako okres porównawczy przedstawiono raport zalllkwartaŁ2}I2 roku.

Pozycja od 01-01-2013 do 09-09-2013

w PLN

od 01-01-2012 do

30-09-2012 w PLN

AKTYWA RAZEM: 12949 637.73 12747 136.73

A. Aktywa trwałe 10 821  351 .58 4 604 916,13

1. Wartości niematerialne i

prawnę

r22 46r,88 5 060,00

2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 523,82 79 962,07

3. Nalezności

długoterminowe

225 595,26 0,00

4. Inwestycje

długoterminowe

r0 274 193,22 4 488 306,03

5. Długoterminowe

r o zliczenia mie dzvokre s owe

196 577,40 31 588,03

B. Aktywa obrotowe 2128 286,15 8 142 220,60

l. Zapasy 0,00 0,00

2. Należności

krótkoterminowe

1 388 125,36 1036 639.15

3. Inwestycje

krótkoterminowe

737 593,59 6 840 724,36

- środki pienięzne 65 376,52 413 337,48

- pozostałe inwestycje 672 217,07 6 427 386.88

4. P ozo stałe r ozltczenia

międzyokresowe

2 567,20 264 857,09
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PASYWA RAZEM 12 949 637.73 t2 747 136,73

A. Kapitał (fundusz) własny 3 674 8rt,75 4 309 015,45

B. ZobowiązaniaircZęrw

na zobowiązania

9 274 825.98 8 438 121.28

1. Inne rezerwy na

zobowiązanta

57 852,58 0,0&

f . Zobowtązania

długoterminowe

0,00 2 558 482,71

3. Zobowiązania

krótkoterminowe

9 216 973.40 5 879 638,57

4.Ptozliczenia

międzyokreSowe

0,00 0,00

3. Crynniki i zdarzenia, które miaĘ wptyw na wyniki finansowe w okresie

w II i ilI lrwartale 2013 roku

Syndyk nie posiada informacji na temat czynników i zdarzeil' mających wpływ na wyniki

finansowe okresu.

3. Komentarz na temat czynników i zdarzeń mających wptyw na wyniki

finansowe w okresie w II i III lrwartale 2013 roku

Syndyk nie posiada informacji na tęmat czynników i zdarzen mających wpływ na wyniki

finansowe okręsu.

4. Informacja na temat aktywności podejmowanych przez emitenta w

okresie objętym raportem' w obszarze roz|Noju prowadzonej działalności, a

w szczególności działań u kieru n kowanych na wp rowadzenie in nowacyj nych

r ozvtiązań w przedsiębiorstwie

Postanowieniem. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie' Sąd Gospódarczy, X

Wydział Gospodarcry dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia l0 września 20l3 roku została
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ogłoszona upadłośó likwidacyjna MEW S.A. z siedzibą w Warszawie. od dnia ogłoszenia upadłości
syndyk nie prowadzi działalności operacyjnej społki.

5. Przyczyny niesporządzenia sprawozdania skonsolidowanego grupy
MEW SA

W okresie prowadzonego postępowania upadłościowego syndyk zvrócił się z wnioskiem do
spółek za|eżnych od MEW SA:
- MEW 1 Sp. z o.o.
- MEW 2 Sp. z o.o.
- MEW 3 Sp. z o.o. i OZE DM Sp. z o.o.
- MEW 4 Sp. z o.o.
- MEW 5 Sp. z o.o.
- MEW Romania SA
- MEW Projekt SA

w przedmiocie przekazania niezbędnych danych finansowych i informacji dotyczącvch prowadzonej
działalności zaII, III i IV kwartał 2013 roku. Stosownie do uchwĄ Zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych z dnia 15 listopada 2013 roku, społkom za|eżmym WT]aczono termin przekazania
informacji za I i II kwartał 2013 rok do dnia 20 sĘcznia 2014 roku. Do dnia dzisiejszego społki
zależme nie wykonĄ wezwania syndyka MEw SA, co skutkuje brakiem możliwości sporządzenia
sprawozdania skonsolidowanego grupy MEW.
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