Warszawa,, dnia 30 września 2014 r.

List Zarządu Genesis Energy S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Niniejszym oddajemy w Państwa
ństwa ręce
r
raport roczny za rok 2013,, podsumowujący
podsumowuj
kolejny rok
obrotowy działalności Spółki.
Sprawozdanie
prawozdanie finansowe za 2013 r. zostało sporządzone
dzone przy założeniu
założ
kontynuacji
działalności
ci gospodarczej przez Genesis Energy S.A. i spółki Grupy Kapitałowej w dającej
daj
się przewidzieć przyszłości tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy
miesi cy po dniu bilansowym, czyli
po 31 grudnia 2013 roku pomimo istnienia niżej
ni ej opisanych faktów i okoliczności,
okoliczno
które
wskazywałyby na niepewności i zagrożenia
zagro
dla możliwości
ci kontynuacji działalności
działalno
przez
Grupę Kapitałową w okresie co najmniej 12 miesięcy
miesi cy po dniu bilansowym na skutek
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź
b
istotnego ograniczenia przez spółki
Grupy Kapitałowej dotychczasowej działalności.
działalno

Spólka działa jako spółka holdingowa, gdzie głównym składnikiem aktywów
aktyw
jest 100%
udziałów w spółce zależnej
nej Kolgard-Oil
Kolgard
Sp. z o.o. Opieramy naszą przyszłą
przyszł działalność
przede wszystkim na działalności
działalno i majątku przedmiotowej Spółki zależnej.
żnej. Z dokumentów
przedstawionych przez Kolgard-Oil
Kolgard
Sp. z o.o. wynikają istotne zagrożenia
enia dla działalności
działalno tej
spółki, przy czy nie uzyskaliśmy
uzyskaliś
pełnej dokumentacji finansowej oraz pełnego zakresu
informacji wymaganych przez biegłego rewidenta i jednocześnie
nie dających jednoznaczną
jednoznaczn
obiektywną ocenę kondycji finansowej tej spółki. Dokonującc wyceny udziałów spółki
zależnej oraz sporządzającc skonsolidowane sprawozdanie finansowe zarząd
zarzą Genesis Energy
S.A, opierał się na udostępnionych
ępnionych przez zarząd spółki zależnej danych, jednak istnieje
ryzyko, że przyjęte
te wielkości
wielkoś
mogą być obarczone błędem.
dem. Istotnym problemem
przedmiotowej spółki zależnej
żnej jest niewielka skala działalność
działalno operacyjna prowadzonej w
okresie sprawozdawczym oraz zadłużenie majątku
tku tej spółki a co za tym idzie trudna sytuacja
finansowa.

Nasze działania
iałania koncentrują się obecnie
nie na pozyskaniu finansowania zewnętrznego
zewn
lub
inwestora finansowego, w celu oddłużenia
oddłu

Spółki oraz majątku
tku operacyjnego spółki

Kolgard-Oil
Oil Sp. z o.o. Spłata zadłużenia
zadłu enia hipotecznego przy jednoczesnym uwolnieniu
środków
rodków finansowych z przeznaczeniem na kapitał
kapitał obrotowy pozwoliłoby spółce powrócić
powróci do
prowadzenia działalności
ci w branży
bran paliwowej. Równolegle spółka stara się
si wznowić pełną
działalność operacyjną w oparciu o posiadany majątek–
maj
bazy paliwowe w Kutnie i w
Zielonce oraz skład podatkowy dla produkcji paliwa co znacznie podnosi atrakcyjność
atrakcyjno
wspólnego przedsięwzięcia
cia z potencjalnym partnerem. Możliwa
Mo liwa współpraca mogłaby się
si
rozpocząć niezwłocznie po określeniu
okre
szczegółowych zasad. Podejmujemy starania aby
decyzje w tej sprawie zapadła do końca bieżącego roku.

Należy zaznaczyć żee skład paliwowy w Zielonce jest jednym z ostatnich „niezależnych”
„niezale
składów paliwowych posiadających
posiadają
infrastrukturę umożliwiającą blendowanie
blendowani paliw, który to
skład paliwa wraz z bocznicąą kolejową, która może przyjąć jednorazowo 24 cysterny, tworzy
bardzo atrakcyjny składnik aktywów
akt
produkcyjnych.
Zwracamy jednocześnie
nie uwagę,
uwagę na ryzyko niepowodzenia działań opisanych powyżej,
powy
co
miałoby istotnie negatywny wpływ na kontynuowanie działalności
działalności w niezmienionym
zakresie.

Z uwagi na powyższe,
sze, pomimo istnienia okoliczności
okoliczno
wskazujących
cych na niepewności
niepewno
co do
kontynuowania działalności
ści gospodarczej, w szczególności
szczególno ci w okresie najbliższych
najbli
12
miesięcy od daty sporządzenia
ądzenia
dzenia niniejszego sprawozdania finansowego, sprawozdanie
finansowe zostało sporządzone
dzone przy założeniu
zało eniu kontynuowania działalności
działalnoś gospodarczej w
dającej się przewidzieć przyszłości.
przyszło

Z poważaniem
Wojciech Skiba

