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GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Zawiadomienie o powołaniu Rady Wierzycieli.
Zarząd GC Investment Spółka Akcyjna w upadłości układowej („Spółka”) informuje o otrzymaniu postanowienia Sądu
Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ustanawiającego Radę Wierzycieli.
W skład Rady Wierzycieli w charakterze członków powołani zostali:
- wierzyciel Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty w Warszawie,
- wierzyciel Krakowski Bank Spółdzielczy,
- wierzyciel Śląski Bank Spółdzielczy Silesia w Katowicach,
- wierzyciel PKO Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w Warszawie,
- wierzyciel Farmacol S.A. w Katowicach.
Ponadto w charakterze zastępców członków Rady Wierzycieli powołani zostali:
- wierzyciel Maciej Siejka
- wierzyciel Dariusz Malirz
Zarząd Emitenta nigdy nie kwestionował inicjatyw niektórych wierzycieli Emitenta w kierunku ustanowienia Rady
Wierzycieli, jednakże w ocenie Emitenta ustanowienie Rady Wierzycieli w przedstawionym składzie nie jest
reprezentatywne dla grup wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym oraz może negatywnie
oddziaływać na samo postępowanie a pośrednio na przytłaczającą większość uczestniczących w nim wierzycieli. Do
składu Rady Wierzycieli powołane zostały dwa podmioty (w osobach Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty i
Farmacol S.A.), które w prawie dwuletnim okresie trwania postępowania upadłościowego układowego Emitenta
niejednokrotnie podejmowały działania zmierzające do zaspokojenia własnych wierzytelności kosztem pozostałych
wierzycieli, jak również – przez wzgląd na lepsze zabezpieczenie ich wierzytelności w porównaniu z wierzytelnościami
znacznej większości innych wierzycieli Emitenta - nie kryły się z dążeniem do przekształcenia upadłości układowej w
likwidacyjną, upatrując większych korzyści w zaspokojeniu z przedmiotów zabezpieczeń aniżeli poprzez ramowe
porozumienie Emitenta i jego wierzycieli. W ocenie Emitenta podmioty te podejmowały i nadal podejmują między
innymi działania zmierzające do obniżenia wartości Grupy Kapitałowej Emitenta oraz dokonały dodatkowych aniżeli
umowne zabezpieczeń swoich wierzytelności. W opinii Emitenta istnieje realna obawa, iż w/w członkowie Rady
Wierzycieli będą podejmowali próby torpedowania działań Zarządu Emitenta zmierzających do realizacji układu z
wierzycielami, o czym Zarząd Emitenta – w razie zaistnienia takich okoliczności - będzie informował w stosownych
komunikatach.
Jednocześnie Zarząd Emitenta deklaruje wolę współpracy z ustanowioną Radą Wierzycieli i podtrzymanie dążenia do
zaspokojenia wszystkich wierzycieli w ramach układu.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
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