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Łomianki, 20 stycznia 2015 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

 

W związku z nieprawdziwymi i nieprecyzyjnymi informacjami, publikowanymi na stronach www 

i rozpowszechnianymi na forach internetowych, które zdaniem Zarządu godzą w interesy Spółki oraz mogą 

negatywnie wpływać na jej ocenę przez akcjonariuszy oraz interesariuszy i kontrahentów, Zarząd PZ Cormay 

oświadcza, że:  

1. przejął zarządzanie w Spółce będącej w fazie zaawansowanych inwestycji, z których wycofanie się lub ich 

opóźnienie prowadzić może do wymiernych strat  

2. dotychczasowe opóźnienie w realizacji inwestycji wynikało w ocenie Zarządu z braku doświadczeń firmy 

w tym zakresie i złej organizacji. 

Stan zastany w Spółce w dniu 26 sierpnia 2014 był daleko odbiegający od standardów, jakie Grupa Cormay 

powinna spełniać. Wskazywał on na wyraźny brak kontroli - zarówno operacyjnej, jak strategicznej - nad 

prowadzonym biznesem. Nowy Zarząd skoncentrował się na odbudowie wiarygodności i przebudowie procesów 

w firmie, które prowadzić mają do realizacji kluczowych dla niej projektów rozwojowych. Skala problemów - 

zarówno w zakresie bieżącej działalności, jak i nowych projektów - wyraźnie wskazywała na niemożliwość ich 

realizacji w dotychczasowym schemacie działania. W zakresie strategicznym dla firmy kluczowym jest 

pozyskiwanie i zarządzanie kluczowymi kompetencjami w Spółce. W stylu zarządzania poprzedniego Zarządu, 

kompetencje te zarezerwowane były dla Zarządu. W ciągu kilku ostatnich miesięcy, po przeprowadzonej 

diagnozie Spółka niezwłocznie rozpoczęła proces przebudowy struktury organizacyjnej. W efekcie udało się 

pozyskać dwóch kluczowych managerów w krytycznych dla firmy obszarach - zarządzania zasobami ludzkimi 

i zarządzania ofertą produktową. Wzmocniony został Dział finansów i księgowości m.in. w osobie głównej 

księgowej, co zagwarantuje akcjonariuszom przejrzystość i wiarygodność wyników finansowych Cormaya i całej 

Grupy. 

W tym kontekście Zarząd PZ Cormay oświadcza, że zmiany w strukturze firmy oraz nowe osoby powołane 

w ciągu ostatnich miesięcy do pełnienia funkcji zarządczych służą doprowadzeniu Spółki do stanu, który 

zabezpieczać będzie sprawną realizację bieżących zadań oraz realizację projektów rozwojowych. Należy również 

podkreślić, że Spółka realizując bardzo ambitny plan inwestycyjny, obwarowany szeregiem umów podpisanych 

przez poprzedni Zarząd, musi obecnie drastycznie bronić bieżącego cash-flow. Kreowana przez poprzednio 

zarządzających atmosfera konfliktu ma na celu przeszkadzanie w pozyskaniu przez Spółkę długoterminowego 

finansowania. 

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w trosce o dobre imię i interes zarówno Spółki, jak poszczególnych osób z nią 

związanych, których nazwiska lub pełnione funkcje wymieniane są w ww. publikacjach, publikowanie 

i rozpowszechnianie informacji, co do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że są one nieprawdziwe 

i nieprecyzyjne, każdorazowo spotykać się będzie z przewidzianymi prawnie działaniami ze strony Zarządu, ze 

wstąpieniem na ścieżkę prawną włącznie. 
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