Ropczyce, 24 lipca 2017 r.
(godz. 14:50)

Temat: Powzięcie informacji o „sprzedaży” przez ZM Invest S.A. 2.406.586 sztuk akcji Spółki w
dniu 27 czerwca 2017 r. na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza

Raport bieżący nr 28/2017
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu
dzisiejszym otrzymał od Pani Renaty Czapki, pełniącej od dnia 29 czerwca 2017 r. funkcję Prezesa
jednoosobowego Zarządu spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach („ZM Invest”),
odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi ZM Invest w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
(„Odpowiedzi”), z których wynika, że w dniu 27 czerwca 2017 r. (tj. dzień przed rozpoczęciem
posiedzenia Rady Nadzorczej ZM Invest mającej w porządku obrad punkty dotyczące dokonania zmian
personalnych w składzie Zarządu ZM Invest) ZM Invest „sprzedała” 2.406.586 sztuk akcji na okaziciela
Spółki, stanowiących 34,32% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 34,32% ogólnej
liczby głosów w Spółce, na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza. Pan Wiesław Zaniewicz, według wiedzy
Spółki, jest adwokatem od lat współpracującym ze Spółką ZM Invest i jej odwołanym Prezesem
Zarządu Panem Leonem Marcińcem.
Jednocześnie Prezes Zarządu ZM Invest – Pani Renata Czapka wyjaśniła, że nie są jej znane warunki
finansowe dotyczące wzmiankowanej powyżej „sprzedaży” przez ZM Invest na rzecz Pana Wiesława
Zaniewicza akcji Spółki, gdyż żadne dokumenty związane z opisywaną transakcją nie znajdowały się
w siedzibie ZM Invest w momencie uzyskania do niej dostępu przez Zarząd tejże spółki powołany w
dniu 29 czerwca 2017 r. Z informacji zawartych w Odpowiedzi wynika, iż aktualny Zarząd ZM Invest
uzyskał wiedzę o ww. zdarzeniu z treści oświadczeń złożonych w dniu 27 czerwca 2017 r. oraz 28
czerwca 2017 r. odpowiednio przez Pana Wiesława Zaniewicza oraz ZM Invest – reprezentowaną przez
Pana Leona Marcinca oraz Panią Katarzynę Daniel (ówczesnego Prezesa Zarządu oraz Prokurenta ZM
Invest) – wobec jednego z banków finansujących działalność operacyjną ZM Invest.
Dodatkowo Prezes Zarządu ZM Invest – Pani Renata Czapka wskazała, iż z informacji udostępnionych
jej przez banki prowadzące na rzecz ZM Invest rachunki pieniężne wynika, że do chwili przekazania
Odpowiedzi Pan Wiesław Zaniewicz nie dokonał na rzecz ZM Invest zapłaty (ani w całości, ani nawet
w części) jakiejkolwiek ceny „nabycia” od ZM Invest 2.406.586 sztuk akcji Spółki. Co więcej, aktualny
Zarząd ZM Invest został poinformowany o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. przez ZM Invest na
rzecz Pana Wiesława Zaniewicza przelewu bankowego w kwocie 320.000,00 zł, która została zwrócona
ZM Invest przez Pana Wiesława Zaniewicza dopiero w dniu 10 lipca 2017 r. Brzmienie tytułów obu
wspomnianych transakcji może sugerować, iż ZM Invest zapewniła tymczasowo Panu Wiesławowi
Zaniewiczowi środki pieniężne w wysokości niezbędnej do opłacenia przez niego podatku od czynności
cywilnoprawnych, który to obowiązek powstał prawdopodobnie na skutek zawarcia w dniu 27 czerwca
2017 r. ww. umowy zmierzającej do „sprzedaży” przez ZM Invest na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza
2.406.586 sztuk akcji Spółki.
Wskazane powyżej działania realizowane były przez ZM Invest w czasie, gdy w skład Zarządu tej spółki
wchodzili Pan Leon Marciniec, Pan Dariusz Załocha oraz Pan Kazimierz Sondej.

Aktualna Prezes Zarządu ZM Invest poinformowała Spółkę, iż podejmuje wszelkie możliwie działania
prawne oraz faktyczne zmierzające do ustalenia rzeczywistych skutków powstałych w sferze
majątkowej ZM Invest w efekcie zawarcia opisanej wyżej transakcji na akcjach Spółki, a także
zabezpieczenia interesu ZM Invest w przyszłości. O działaniach wymienionych wyżej, byłych członków
Zarządu ZM Invest poinformowane zostały również odpowiednie organy państwa.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości z
uwagi na fakt, iż posiada ona 2.139 akcji ZM Invest, które stanowią 48,11% kapitału zakładowego ZM
Invest. W konsekwencji, wszelkie czynności mające istotny wpływ na majątek ZM Invest, pośrednio
wpływają na sytuację finansową Spółki.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

