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Szanowni Państwo,

 

Niniejszym oddajemy w Państwa r

obrotowy działalności Spółki. 

Zarząd Spółki Genesis Energy przygotował sprawozdanie finansowe za 2014 rok, zakładaj

kontynuację działalności gospodarczej przez Emitenta jak i spółki nale

Kapitałowej w dającej się przewidzie

miesięcy. W związku z trudną

złożył wniosek o ogłoszenie upadło

2015 roku Sąd Rejonowy w Warszawie uwzgl

możliwością zawarcia układu. Zarz

Spółki na jej akcje, pozyskał równie

pomostowego na przeznaczonego na rozwój Spółki w przypadku zawarcia układu z 

wierzycielami. Dzięki tym działaniom w sposób zasadniczy zmieni si

zarówno Spółki jak i jej Grupy Kapitałowej. Spółka zostanie uwolniona z ci

zadłużenia i pozyska środki na rozwój. B

bieżąca działalność inwestycyjn

pozyskać od innych podmiotów zewn

inwestorów prywatnych. Jednak nale

powyższego przedsięwzięcia jest przyszła decyzja wierzycieli wyra

nad propozycjami układowymi. Zarz

skłonni zaakceptować rozwiązania niezb

układowe.  

 

 
Warszawa, dnia 28

Genesis Energy S.A. do Akcjonariuszy 
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Z uwagi na powyższe, pomimo istnienia okoliczno

kontynuowania działalności gospodarczej, w szczególno

miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone przy zało

dającej się przewidzieć przyszło

 

 

                                                                                       

                                                                     

                                                                                       

                                                                                      
                                        

 

 

sze, pomimo istnienia okoliczności wskazujących na niepewno

ści gospodarczej, w szczególności w okresie najbli

ądzenia niniejszego sprawozdania finansowego, sprawozdanie 

dzone przy założeniu kontynuowania działalnoś

 przyszłości. 

                                           Z poważaniem 

                                                                                       Prezes Zarządu 

                                                                                       Wojciech Skiba     
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