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Informacja prasowa

Inwestycja w spółkę SWARZĘDZ MEBLE SA

W związku z róŜnymi opiniami pojawiającymi się w mediach na temat naszej inwestycji w
spółce Swarzędz Meble SA, przedstawiamy Państwu nasze stanowisko w tej sprawie.
Likwidacja spółki Swarzędz Meble SA – spółki o znanej marce i długoletniej historii, jednej
z pierwszych notowanych na warszawskiej GPW, budzi usprawiedliwione emocje. Nasza firma,
inwestując w Swarzędz Meble SA, kierowała się istniejącymi szansami na osiągniecie
wymiernych zysków. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka towarzyszącego tej
inwestycji co miało i ma swoje odzwierciedlenie w wielkości zaangaŜowania w spółkę w stosunku do
zarządzanych przez nas aktywów (zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z dn. 30.06.2008 r. udział
Swarzędza w portfelu funduszu Arki BZ WBK Akcji FIO wynosił 0,19% jego aktywów).
Szansą spółki Swarzędz Meble SA była restrukturyzacja. Proces ten próbował przeprowadzić
nowy zarząd, który podjął się zarządzania firmą w bardzo trudnej sytuacji. DąŜąc do tego, aby
restrukturyzacja zakończyła się powodzeniem, ze swej strony delegowaliśmy do Rady Nadzorczej
Swarzędz Meble SA niezaleŜnego członka, który czuwał nad przeprowadzanymi zmianami. Niestety
restrukturyzacja przypadła na okres kryzysu finansowego oraz silnego spowolnienia w gospodarce
realnej, w czasie którego radykalnie pogarszają się warunki i moŜliwości funkcjonowania wielu branŜ.
W świetle informacji przedstawionych przez zarząd Swarzędz Meble SA, który najlepiej zna sytuację
wewnętrzną firmy oraz potrafi ocenić jej gospodarcze uwarunkowania zgodziliśmy się z oceną, Ŝe
najlepszym wyjściem będzie likwidacja. W zeszłym roku przy 22,5 mln złotych przychodów spółka
wygenerowała 17,9 mln złotych straty na poziomie operacyjnym – marŜa zysku operacyjnego
wyniosła minus 80%! Zmiana tego stanu rzeczy byłaby moŜliwa tylko przy istotnym,
kilkukrotnym wzroście sprzedaŜy, co w sytuacji narastającego kryzysu gospodarczego, który w
bardzo dotkliwym stopniu dotknął branŜę meblarską, jest w naszej ocenie niemoŜliwe.
Dalsze funkcjonowanie spółki Swarzędz Meble SA pogłębiałoby tylko straty, co w
konsekwencji doprowadziło by do jej niewypłacalności i bankructwa. Likwidacja firmy na obecnym
etapie umoŜliwia inwestorom, po zaspokojeniu wierzycieli, choć częściowe odzyskanie
zainwestowanych środków, uzyskanych ze sprzedaŜy majątku firmy oraz daje pewne szanse na
pozyskanie partnera strategicznego.
Z całą stanowczością chcemy podkreślić, Ŝe wbrew opiniom niektórych inwestorów likwidacja
nie oznacza natychmiastowego zamknięcia firmy i całkowitego przekreślania jej szans na
dalsze istnienie. To spowodowałaby właśnie groŜąca firmie upadłość. W procesie likwidacji spółka
stopniowo wygasza działalność operacyjną, a jej pracownicy zachowują przez pewien czas miejsca
pracy. Firma zaś moŜe zostać naprawdę uratowana przez wykupienie jej majątku i marki przez
inwestora strategicznego. W naszej opinii tylko takie rozwiązanie – zakup przez powaŜnego
inwestora - moŜe uchronić tę firmę przed całkowitym zamknięciem. MoŜe on zarówno kupić od
likwidatora przedsiębiorstwo spółki jak i ogłosić wezwanie na kupno akcji spółki i zwołać WZA, na
którym moŜna podjąć decyzję o kontynuowaniu przez spółkę działalności.
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złoŜona zgodnie z prawem w transparentny sposób.
W szczególności zwracamy Państwa uwagę na fakt, Ŝe nabycie naszego ponad 20%
pakietu akcji mogło nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia publicznego wezwania (zgodnie z
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i
warunkach
wprowadzania
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finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - art. 72 ust. 1 pkt 1), w przeciwnym
razie nastąpiłoby złamanie prawa. Mniejsze pakiety akcji z powodzeniem moŜna było kupić na rynku.
Inwestorzy, którzy chcieli powstrzymać likwidację spółki, mogli bez problemu to uczynić chociaŜby
poprzez kupno stosunkowo niewielkiego pakietu na GPW (do zablokowania uchwały o likwidacji spółki
wystarczyłby pakiet ok. 3% akcji Swarzędz Meble SA warty ok. 300 tys. zł na dzień 27.02.2009). Na
rynku od dnia ogłoszenia decyzji o zwołaniu WZA tj. 30 stycznia do 27 lutego (ostateczna data
zablokowania akcji na WZA 10.03.2009) obrócono 45 mln akcji Swarzędz Meble SA (tj. 25,7% akcji
spółki) po średniej cenie poniŜej 6 groszy za akcję.
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