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Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020
roku
Treść raportu:
Zarząd Braster S.A. („Spółka”) informuje o zmianie terminu przekazania przez Spółkę do publicznej
wiadomości raportu rocznego za 2019 rok, którego publikacja, zgodnie z informacją zawartą w raporcie
bieżącym nr 50/2020 z dnia 23 marca 2020 r., miała nastąpić w dniu 30 kwietnia 2020 r. Nowy termin
publikacji ww. raportu został ustalony na dzień 23 czerwca 2020 r.
Jednocześnie Spółka informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu
kwartalnego za I kwartał 2020 roku. Raport kwartalny zostanie opublikowany w dniu 22 lipca 2020 r.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 19/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. pierwotny termin publikacji
ww. raportu określony był na dzień 15 maja 2020 roku.
W ocenie Zarządu Spółki, późniejszy niż dotychczas zakładany termin publikacji raportu rocznego
pozwoli na odniesienie się w nim przez Zarząd do kwestii kontynuacji działalności Spółki w sposób
bardziej rzetelny i kompletny niż w oparciu o stan wiedzy posiadany na koniec kwietnia br., a przez to
pozwoli lepiej uzasadnić przyjęte zasady wyceny aktywów i tworzenia rezerw. W szczególności należy
zauważyć, iż Spółka znajduje się obecnie w fazie intensywnej restrukturyzacji, na którą składają się
zmiany organizacyjne, działania ograniczające koszty funkcjonowania Spółki oraz generowanie nowych
źródeł przychodów w oparciu o posiadane aktywa.
Złożony został wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, a także z ostrożności
w wypełnieniu obowiązków nałożonych na Członków Zarządu – wniosek o ogłoszenie upadłości (z
wnioskiem o wstrzymanie jego rozpoznania do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie
wniosku restrukturyzacyjnego). Nie jest też jeszcze znana decyzja Zgromadzenia Obligatariuszy
(zaplanowanego obecnie na dzień 18 maja 2020 r.) w sprawie przyjęcia nowego harmonogramu spłat
Obligacji serii A, a z powodu trwającej pandemii COVID-19 w znacznym zakresie ograniczone są
działania mające na celu pozyskanie kapitału.
W ocenie Zarządu Spółki w nowym terminie publikacji szereg z wymienionych zagadnień powinno być
już wyjaśnionych, co - jak wskazano powyżej - pozwoli odnieść się do kwestii kontynuacji działalności
Spółki w sposób bardziej rzetelny i kompletny.
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 r. jest również konsekwencją powyższych
czynników oraz zmiany terminu publikacji raportu rocznego.
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