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RezygnacjazfunkcjiCzlonkaZarzEduElektrocieplowni,,Bqdzin,,S.A.

NiniejszymskladamrezygnacjqzfunkcjiCztonkaZarzqduElektrocieplowni,,Bqdzin,,S.A.Biorqc

pod uwagq, i2 w ostatnim okresie samodzielnie pelnitem funkcjq czlonka zarzqdu' dla zachowania

ciqgto6ci Tarzqdu oraz dla umo2liwienia podjqcia pruez Radq Nadzorczq stosownych decyzji

korporacyjnych zwiqzanych z uksztattowaniem nowego Zarzqdu, rezygnujq z pelnionej funkcji

wZarzqdzieElektrocieplowni,,Bqdzin"s'A'zdniem3lpaidziernika202lroku'

Jednoczesniewskazujq,i2wokresiepelnieniapruezemniefunkcjiCztonkaZarzqduwSp6lce

zrealizowano, opr6cz licznych czynno6ci majqcych na celu optymalizacjq koszt6w dzialalnoSci sp6lki'

nastqpujace dzialania i cele biznesowe majqce na celu poprawe kondycji Sp6lki iGrupy Kapitatowej:

r \[,/ polowie 2020 roku przeciwko EC Bqdzin s.A. tOczylo siq postqpowanie sqdowe o zaplatq reszty

ceny za zakup Srodk6w trwatych z pow6dztwa BH Steel-Energia Sp' z o'o' sqd wydal nakaz zaptaty

wpostQpowaniunakazowym,napodstawiekt6regokomornikzabezpieczylroszczeniem.in.
na rachunkach bankowych Sp6tki. zar:zqd chcqc zariqdzi6 sytuacjq zako6czyl umowy dzieriawy

maszyn i urzqdzeri z Tameh Polska sp. z o. o. poprzez zawarcie w dniu 30 lipca 2020 roku umowy

sprzeda2y dzierzawionych Srodk6w trwalych do Alior Leasing sp' z o'o' oraz Tameh Polska sp' z o'o'

Uzyskane Srodki pieniq2ne z tej sprzeda2y pozwolity na uregulowanie zobowiqza6 i w dniu

5wrze6nia2020rokubankdokonalprzelewunakontokomornikapelnejkwotywynikajqcej
z zabezpieczenia i postqpowa nie komo rnicze zostato za kofi czo ne'

. ponadto w okresie mojej aktywno6ci w zarzqdzie EC Bqdzin s'A' udalo siq opanowac sytuacjq

kryzysowq wyniklq z przeterminowanego zobowiqzania w stosunku do jednego z istotnych

pozyczkodawc6w sp6lki. Dnia 1g sierpnil 2o2t r. Elektrocieplownia ,,Bqdzin" s'A' zawarta aneks

do porozumienia, na podstawie kt6rego ustalono nowy harmonogram splat zalegtych rat'

a po spelnieniu przez sp6tkq ww. postanowiefi aneksu, Strony postanowity dodatkowo obni2y6

wysoko6i odsetek za op6inienie w sptacie poiyczki, co oddalilo mo2liwo56 wystepowania przez

po2yczkodawc6w z kolejnymi pozwami przeciwko Sp6lce, a takie z potencjalnym wnioskiem

o ogloszenie upadlo6ci ip6tki. JednoczeSnie informujq, ii przypadku braku splaty zobowiqzai

sp6tki wzglqdem tego konkretnego pozycztodawcy, ip6tka mo2e by6 zagroiona ewentualnq

niewyplacalnoSciq, co wymaga podigcia odpowiednich dzialafi zaradczych przez nowy Zarzqd'

r \y'y' ostatnich dniach zarzqd Sp6tki w celu wyeliminowania ryzyka default'u obligacji wystqpit

do obligatariuszy i Rady Nadzo rczejzwnioskiem o przyjqcie nastQpujacych dzialafl: zmiana terminu

zapadalno6ci obligacji (wydluienie terminu splaty), czasowa konwersja obligacji na akcje Energo-

Utech s.A. w restrukturyzacji oraz dokapitalizowanie sp6tki. Tak jak podkreSlone zostalo

towraporciebiegtychzapierwszep6trocze2O2Lr',,koniecznoitsptotyzobowiqzofisp6lkiztytulu
obligocii zgodnie-z'obowiqzuiqcymi no moment sporzqdzenio Roportu worunkomi emisii mogloby

w istotny sposilb zagroziC plynnoici Spolki, a tym somym rodzit istotne ryzyko zogroienio

kontynuacjijejdziololnoicl.,,Dzialaniapodjqteprzezzarzqdwymagajqjednakstosownychdecyzji
wlaScicielskich, m'in' zwiqzanych z dokapitalizowaniem Sp6tki'
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Zarzqd prowadzil aktywnq politykq poszukiwania inwestora finansowego dla Sp6lki,
co zaowocowalo zaawansowanymi rozmowami z jednym z inwestor6w z bran2y odpadowej.
Ostatnie tygodnie przyniosty istotne rozstrzygniQcia, kt6re sq przedmiotem uzgadnianego wlaSnie
term sheet'u ewentualnej transakcji i mo2liwego joint venture.

Od momentu wej6cia sp6lki ETFL Energo-Utech S.A. w formalny proces restrukturyzacji, Zarzqd
Elektrocieplowni ,,Bqdzin" S.A. prowadzil proaktywnq politykq poszukiwania inwestora
finansowego dla sp6lki ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzaqi, co zaowocowalo sprzeda2q
pakietu kontrolnego idalo mo2liwo6i do stworzenia podstaw do umoiliwienia zawarcia ukladu
z wierzycielami. W tym miejscu nale2y wskazai, i2 po zbyciu pakietu kontrolnego odpowiedzialnym
za przygotowanie ukladu z wierzycielami byl ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji.

Wy2ej wskazane dzialania w kontek6cie sp6lki ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji okazaty siq
jednak niewystarczajQce ze wzglqdu na dzialanie czynnika zewnqtrznego niezale2nego od Zarzqdu
Sp6tki. Zgodnie z informacjq uzyskanq w dniu dzisiejszym przez Elektrocieplowniq ,,Bqdzin" S.A. od
sp6tki ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji wynika, ii 20 paZdziernika 2O2'L r. (w dniu
wczorajszym) Sad Rejonowy Poznad Stare Miasto w Poznaniu Wydzial Xl ds. Upadlo5ciowych
i Restrukturyzacyjnych w sprawie Xl Grp 6/20wydal postanowienie o odmowie zatwierdzenia ukladu
wierzycieli sp6tki ETFL Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji.

Na tym etapie dzialania podjqte przez Zarzqd bez odpowiedniego dokapitalizowania Sp6lki, a wiqc
stosownych decyzji wla6cicielskich na poziomie akcjonariatu, nie mogq przynieSi poprawy sytuacji
finansowej Sp6tki. Wobec powy2szego, w zwiqzku z wyczerpaniem siq mo2liwych do realizacji
scenariuszy, w oparciu o narzgdzia jakimi dysponuje Zarzqd, niniejszym skladam rezygnacjq z funkcji
Czlonka Zarzqdu Elektrocieplowni ,,Bqdzin" S.A. Jednocze6nie celem utrzymania ptynnoSci dzialania
Sp6lki, wskazujq ie data rezygnacji przypada na dzief 31 paidziernika 2021r., co zapewnia mo2liwo6d
reakcjiwla6ciwych organ6w korporacyjnych Sp6lki, celem wylonienia nowego Tarzqdu Sp6tki.

Jednocze5nie pragnq zapewnii o mojej gotowo6ci do przekazywania spraw nowo powolanemu
Zarzqdowi Sp6lki, a tak2e wskazujq ii Sp6tka na dziei zlo2enia niniejszej rezygnacji nie znajduje siq

w sta nie niewyplacalnoSci.

Dziqkujq za dotychczasowa wsp6lpracq i Pardstwa zaufanie.

Kamil Kami6ski
21.LO.2O2Lr.
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