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Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Przedmiot informacji poufnej: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Likwidator INTERMA TRADE S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w
dniu 3 grudnia 2021 r. został złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział
Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości w związku z powstaniem stanu, w którym Spółka utraciła
zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
W ocenie Emitenta na chwilę obecną zaistniała podstawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki
wobec faktu, iż oprócz wymagalnych zobowiązań podatkowych Spółki względem Skarbu Państwa (Emitent
informował o decyzjach podatkowych i wynikających z nich zobowiązaniach podatkowych w raportach
bieżących oraz w raportach okresowych), począwszy od dnia 5 listopada 2021 r. na Spółce ciąży drugie
wymagalne zobowiązanie w kwocie 200.000 zł, wynikające z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”)
utrzymującej w mocy decyzję z dnia 20 sierpnia 2021 r. nakładającą karę pieniężną w wysokości 200 000 zł. za
nienależyte – w ocenie KNF – wykonanie obowiązku określonego w art. 56 ustawy o ofercie, w ten sposób, że
Spółka nie przekazała do publicznej wiadomości w terminie raportu o informacji poufnej, która powstała w
styczniu 2017 r. dotyczącej istotnej zmiany przychodów Grupy Kapitałowej w segmencie handlu hurtowego
metalami szlachetnymi w grudniu 2016 r. oraz informacji poufnej, która powstałą w lutym 2017 r. dotyczącej
istotnej zmiany przychodów Grupy Kapitałowej w segmencie handlu hurtowego metalami szlachetnymi w
styczniu 2017 r. (o wszczęciu postępowania w tej sprawie Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021
z dnia 26 stycznia 2021 r., o otrzymaniu decyzji w raporcie bieżącym nr 40/2021 z 25 sierpnia 2021 r., a o
otrzymaniu decyzji ostatecznej w raporcie bieżącym nr 45/2021 z 5 listopada 2021 r.).
Decyzja w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości podjęta została w oparciu o otrzymane
informacje na temat perspektyw rozwoju spółek zależnych, od których Emitent zamierzał pozyskać
finansowanie bieżącej działalności, tj. od BRIJU Solo Investment S.a r.l oraz BRIJU Secur Sp. z o.o. Aktualna
sytuacja tych podmiotów wynika z konsekwencji rozprzestrzenienia się choroby COVID-19, w tym w
szczególności polegających na opóźnieniu dostaw surowca planowanych do realizowania na rzecz spółki BRIJU
Secur Sp. z o.o., a w konsekwencji powstania stanu niepewności co do możliwości uzyskania zakładanego
poziomu przychodów, a także przewidywanej zmianie terminów realizacji inwestycji przez spółkę zależną od
BRIJU Solo Investment S.a r.l., tj. spółkę kirgiską Sprint-Stroj OcOO, związanej z przygotowywaniem tej spółki
do wydobywania złota. W konsekwencji Likwidator Spółki nie może uzyskać od w/w spółek zależnych środków
na sfinansowanie zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa, a także środków na sfinansowanie
zobowiązania do zapłaty kary pieniężnej w kwocie 200.000 zł wynikającej z powyżej opisanej decyzji Komisji
Nadzoru Finansowego.
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