
 

 

 

Raport bieżący  7/2022 - ESPI 

Data publikacji: 2022-05-27 

Temat: Złożenie Oświadczenia w sprawie cofnięcia  wniosku o otwarcie 

postępowania sanacyjnego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w 

Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i 

restrukturyzacyjnych. 

 

Treść Raportu: 

Zarząd Rovita S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym złożył w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - 

Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

oświadczenie w sprawie cofnięcia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego (Oświadczenie), o 

którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2021 z dnia 01 grudnia 2021 roku, skutkiem 

czego będzie prawdopodobne umorzenie tego postępowania.  

Zarząd podjął decyzję o cofnięciu wniosku zważywszy na prowadzoną egzekucję wobec Spółki i 

podejmowane w jej ramach czynności, jak również biorąc pod uwagę to, że Spółka w postępowaniu 

sanacyjnym nie uzyskała ochrony przed czynnościami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi 

prowadzonymi przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie. Zarząd Spółki zobowiązany 

był rozważyć zasadność dalszego prowadzenia postępowania sanacyjnego zwłaszcza, że w 

Sprawozdaniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, jego stanowisko wskazuje na brak podstaw do 

uwzględnienia wniosku Dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego, albowiem w przypadku jego 

otwarcia, prowadzone w stosunku do Dłużnika postępowanie sanacyjne nie realizowałoby jego 

zasadniczych celów. Tymczasowy Nadzorca Sądowy dał wyraz w sprawozdaniu, iż zdolność do 

bieżącego regulowania przez Dłużnika zobowiązań po otwarciu postępowania sanacyjnego została 

zachwiana wskutek wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji w celu dochodzenia przez 

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego należności stwierdzonych decyzjami z dnia 04.12.2020 roku 

oraz z dnia 14.12.2020 roku. Biorąc pod uwagę aktualny stan faktyczny oraz w związku ze złożeniem 

przez Spółkę wniosku o ogłoszenie upadłości,  niezbędne jest jak najszybsze procedowanie przez Sąd 

wniosku o ogłoszenie upadłości, które możliwe będzie po zakończeniu prowadzonego postępowania 

sanacyjnego, stąd też Zarząd podjął decyzję o złożeniu Oświadczenia w sprawie jego cofnięcia.  



 

 

Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących o przebiegu postępowań. 

 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne  

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę 

     Data Imię Nazwisko Stanowisko 

2022-05-27 Urszula Mróz Prezes Zarządu 

2022-05-27 Marek Maroszek Wiceprezes Zarządu 

 

                                                                    


