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RAPORT BIEŻĄCY NUMER 8/2018 

 

Wniosek wierzyciela do Sądu Rejonowego w Warszawie 

 

Zarząd MDI Energia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) ) przekazuje do publicznej 

wiadomości informację, o powzięciu przez Spółkę wiadomości o złożeniu do Sądu Rejonowego dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych 

wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki oraz o udzielenie zabezpieczenia na wniosek wierzyciela Perfekt 

Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Lesznie ul. Święciechowska 37, który 

wpłynął do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w dniu 12 marca 2018 roku. W dniu dzisiejszym 

Spółka powzięła wiadomość o tym, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyza-

cyjnych na posiedzeniu niejawnym postanowił oddalić wniosek Perfekt Partners sp. z o. o. o udzielenie 

zabezpieczenia. 

W związku z powziętą przez Spółkę wiadomością o zaistnieniu powyższych zdarzeń, Zarząd Spółki 

podjął niezbędne działania zmierzające do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W szczególności 

należy zauważyć, że wierzytelność wskazana przez Perfekt Partners sp. z o.o. ma charakter sporny - w 

związku z nienależytym wykonaniem przez Perfekt Partners sp. z o.o. umowy łączącej strony, to 

Emitent ma roszczenia wobec Perfekt Partners sp. z o.o. na kwotę 2.265.500,00 zł, których dochodzi 

na drodze sądowej przed Sądem Okręgowym w Warszawie - o czym Emitent informował w Raporcie 

Rocznym Emitenta za 2017 rok. Spór pomiędzy Emitentem a  Perfekt Partners sp. z o. o. zaistniał na 

przełomie 2016 i 2017 roku. Wówczas, tj. 3 lutego 2017 roku, Emitent skierował do Sądu Okręgowego 

w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Pozew o zapłatę. W ocenie Zarządu Emitenta, Perfekt Partners 

sp. z o. o. działa w złej wierze, o czym świadczy m.in. fakt zatajenia przed Sądem okoliczności, iż Emitent 

jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych. 
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