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Posiedzenie Rady Wierzycieli w dniu 5 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informac je poufne.
Treść raportu:

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, że w
dniu 5 września 2019 r. w siedzibie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy,
odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli ustanowionej w przyspieszonym postępowaniu układowym dot. Spółki.
Porządek obrad posiedzenia Rady Wierzycieli obejmował:
1) oferta HK Trade sp. z o.o. – dyskusja, głosowanie nad uchwałą;
2) oferta Tarczyński S.A. – dyskusja, głosowanie nad uchwałą;
3) oferta Cedrob S.A. – dyskusja, głosowanie nad uchwałą;
4) wniosek Nadzorcy sądowego o uchylenie zarządu własnego Spółki i ustanowienie zarządcy – dyskusja,
głosowanie nad uchwałą;
Ad. pkt 1 porządku obrad, Spółka informuje, iż uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
dzierżawy z HK Trade Sp. z o.o. została poddana pod głosowanie, jednak nie uzyskała wymaganej większości
głosów. Wynik głosowania: 2 głosy za, 3 głosy przeciw, 0 wstrzymujących się.
Ad. pkt 2 porządku obrad, Spółka informuje, iż Rada Wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o
ofercie złożonej przez Tarczyński S.A., w której pozytywnie zaopiniowała podjęcie działań mających na celu
zaangażowanie Tarczyński S.A. w procesie poszukiwania docelowego inwestora dla Spółki, w szczególności
Rada Wierzycieli poparła dążenia do przeprowadzenia transparentnego procesu due dilligence, w ramach którego
poszczególni inwestorzy mieliby możliwość zbadać majątek Spółki i ewentualnie złożyć ofertę na jego nabycie w
ramach układu likwidacyjnego. Uchwała został przyjęta w następującym stosunku głosów: 3 głosy za, 0 głosów
przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Ad. pkt 3 porządku obrad, Spółka informuje, iż Rada Wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o
zasadności zawarcia umowy przerobowej oraz umowy dzierżawy z Cedrob S.A., w której stwierdziła, że pod
warunkiem uchylenia zarządu własnego Spółce i ustanowienia zarządcy, zasadne jest zawarcie umowy
przerobowej z Cedrob S.A. aż do czasu uzyskania przez Cedrob S.A. zgody organu monopolowego na dokonanie
koncentracji, z tym zastrzeżeniem, że począwszy od uchylenia zarządu własnego ZMHK, zarządca powinien dążyć
do przeprowadzenia transparentnego procesu, tak by każdy z potencjalnych inwestorów mógł przebadać ZMHK w
celu umożliwienia im złożenia wiążących ofert. Ponadto Rada Wierzycieli pozytywnie zaopiniowała zawarcie z
Cedrob S.A. umowy dzierżawy na warunkach nie gorszych niż przedstawione przez Cedrob S.A. w ofercie z dnia 21
sierpnia 2019 r., zaktualizowanej następnie w dniu 2 września 2019 r. Uchwała został przyjęta w następującym
stosunku: 3 głosy za, 0 głosów przeciw, 2 głosy wstrzymujące się.
Ad. pkt 4 porządku obrad, Spółka informuje, iż Rada Wierzycieli podjęła uchwałę w przedmiocie wyrażenia opinii o
zasadności wniosku Nadzorcy Sądowego o uchylenie zarządu własnego Dłużnika i ustanowieni zarządcy, w której
uznała, że wniosek Nadzorcy sądowego o uchylenie Spółce zarządu własnego i ustanowienie zarządcy jest
zasadny. Uchwała został podjęta w następującym stosunku: 4 głosy za, 1 głos przeciw, 0 głosów wstrzymujących
się.
Ponadto Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym na stronach internetowych Spółki zostanie opublikowane
Stanowisko Dłużnika na posiedzenie Rady Wierzycieli w dn. 5 września 2019 r.
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