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

W nawiązaniu do Raportu ESPI 19/2021 z dnia 12 maja 2021 (wcześniej EBI 22/2021 z 
dnia 9 kwietnia 2021) dotyczącego podejrzenia niegospodarnego rozporządzania mieniem 
Spółki, Zarząd AQT Water SA ("Spółka" "Emitent") informuje, że w dniu 19 maja 2021 r. 
drogą elektroniczną otrzymał od pełnomocnika spółki pod firmą Alternative Solar Solution 
sp. z o.o. wezwanie do zapłaty kwoty 380.000,00 zł. (trzystu osiemdziesięciu tysięcy 
złotych) tytułem wpłaty drugiej transzy finansowej określonej w umówię inwestycyjnej 
zawartej rzekomo w Toruniu w dniu 9 marca 2021 r. pomiędzy AQT Water S.A. i Alternative 
Solar Solution sp. z o.o. w której Prezesem Zarządu i jedynym udziałowcem pozostaje 
Pan Wojciech Mazurkiewicz - były Prezes Zarządu Emitenta.

Emitent podtrzymuje stanowisko w tej sprawie wyrażone we wcześniejszym raporcie ESPI 
19/2021, które dotyczy rzekomej umowy zawartej przez Pana Mazurkiewicza z Alternative 
Solar Solution sp. z o.o. i związanym z tym przelewem o wysokości 220 000 zł.
"W ocenie Zarządu AQT Water S.A., 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."

W świetle otrzymanego wezwania do zapłaty z dnia 19 maja 2021 na kwotę 380.000,00 zł. 
oraz wskazanych powyżej wątpliwości, mając na uwadze w szczególności dbałości o 
finanse i interes Spółki, Zarząd zdecydował o rozszerzeniu złożonego zawiadomienia do 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (o którym informował w treści raportu 
okresowego EBI 23/2021 za I kwartał 2021 r.), również o próbę wyłudzenia środków 
Emitenta. Ponadto, Emitent podejmie wszelkie możliwe, dopuszczalne kroki prawne w 
celu zabezpieczeniu swoich interesów oraz odzyskania środków utraconych w skutek 
potencjalnie niekorzystnego rozporządzania mieniem Spółki.

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