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Przedmiot informacji poufnej: Złożenie przez spółkę zależną wniosku o ogłoszenie upadłości
Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Gnieźnie („Emitent”) informuje o otrzymaniu
informacji o złożeniu w dniu dzisiejszym przez spółkę pod firmą Briju Surowce Briju Secur spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gnieźnie (dalej: „Spółka zależna”) wniosku o ogłoszenie
upadłości do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy ds. Upadłościowych
i Restrukturyzacyjnych. Przyczyną złożenia wniosku jest powstanie stanu, w którym Spółka zależna utraciła
zdolność do wykonywania swoich zobowiązań pieniężnych.
Postanowieniem z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wszczął wobec
Spółki zależnej postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za okres od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 30 września
2016 r. W ramach powyżej wskazanego postępowania kontrolnego Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno
– Skarbowego w Poznaniu decyzją z dnia 3 września 2020 r. określił dla Spółki zależnej przybliżone kwoty
zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od listopada 2015 r. do
września 2016 r., jednocześnie dokonując zabezpieczenia na majątku Spółki zależnej w powyższym zakresie.
W ustawowym terminie Spółka zależna pismem z dnia 2 października 2020 r. wniosła odwołanie od w/w
decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu do organu odwoławczego, jakim
jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – powyższe odwołanie do chwili obecnej nie zostało
jeszcze rozpoznane. W wykonaniu powyżej wskazanej decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno –
Skarbowego w Poznaniu z dnia 3 września 2020 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie wydał
zarządzenie zabezpieczenia z dnia 5 października 2020 r. z tytułu należności pieniężnych wynikających z
podatku od towarów i usług na łączną kwotę 83.274.496,00 zł (w tym kwota 61.874.096,00 zł z tytułu
należności głównej oraz kwota 21.400.400,00 zł z tytułu odsetek). Na podstawie w/w zarządzenia
zabezpieczenia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gnieźnie dokonał w dniu 6 października 2020 r. zajęcia
wierzytelności z rachunku bankowego Spółki zależnej oraz zajęcia wierzytelności przysługujących Spółce
zależnej od spółki pod firmą Briju 1920 sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie z tytułu wzajemnych transakcji
handlowych.
Z uwagi na powyższe oraz uwzględniając niejednolite orzecznictwo oraz interpretacje dotyczące przesłanek do
złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej, celem wyeliminowania ryzyka
odpowiedzialności karej za nie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki komandytowej, ciążącego na
Prezesie Zarządu komplementariusza – w dniu dzisiejszym został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości
Spółki zależnej.
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