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Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki AQT Water S.A. z siedzibą w Łomży ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu 
raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 12 maja 2021 r., przekazuje poniżej ponownie 
treść raportu bieżącego EBI nr 22/2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r., który powinien być 
opublikowany za pośrednictwem systemu ESPI.

"Zarząd Spółki AQT Water SA z siedzibą w Łomży (Emitent) informuje o stwierdzeniu 
niegospodarności w rozporządzaniu mieniem finansowym Spółki przez poprzedniego 
Prezesa p. Wojciecha Mazurkiewicza.

W trakcie pełnienia przez p. Wojciecha Mazurkiewicza funkcji Prezesa Zarządu AQT 
Water, z konta bankowego spółki dokonany został przelew środków pieniężnych w 
wysokości 220 tys. zł, tytułem umowy podwyższenia kapitału spółki Alternative Solar 
Solution sp. z o.o. (której Prezesem i jedynym udziałowcem jest pan Wojciech 
Mazurkiewicz)

W ocenie Zarządu AQT Water SA , powyższa transakcja nie ma uzasadnienia 
ekonomicznego. Pomimo wielokrotnych prób wyjaśnienia podstaw dokonania powyższej 
transakcji i występowania do pana Wojciecha Mazurkiewicza o przedłożenie dokumentacji 
w postaci umowy lub innego dokumentu dotyczącego formy zawartego zobowiązania, do 
chwili obecnej spółka nie otrzymała stosownych dokumentów ani wyjaśnień 
potwierdzających zasadność i celowość dokonania transferu powyższych środków, co 
budzi poważne wątpliwości co do faktycznego istnienia jakakolwiek podstawy prawnej 
wiążącej Emitenta ze spółką Alternative Solar Solution.
Niniejszym działaniem pan Wojciech Mazurkiewicz naraził Spółkę na zaburzenie płynności 
finansowej, opóźnienie spłaty bieżących zobowiązań Emitenta i w ten sposób działał na jej 
szkodę.

W związku z okolicznościami w jakich znalazła się Spółka, mając na uwadze wyjątkową 
ostrożność i skierowanie szczególnej uwagi organów nadzorczych i Zarządu Spółki na 
transparentność wszelkich działań i decyzji finansowych przez nią podejmowanych - 
Zarząd Spółki informuje, że podjął działania prawne mające na celu odzyskanie 
utraconych środków oraz finalnie kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego oraz 
powiadomi właściwy organ ochrony prawnej."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz

http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

