
Do: Tomasz Romanowski i Bank Pekao SA, PKO Bank Polski i Indumet Service SA („Zabezpieczeni 

Kredytodawcy”) 

E-mailem 

15 lipca 2019 r 

 

 

Szanowni Państwo, 

 
Re - ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. („Huta Częstochowa”, „Huta” lub „Spółka”) 
 

W imieniu Greybull Capital LLP („Greybull”) piszę, aby przedstawić Państwu naszą perspektywę 

dotyczącą obecnej sytuacji w odniesieniu do Huty Częstochowa. 

 
Oferta złożona przez Greybull była uzależniona od przyjęcia jej przed jakimikolwiek wnioskami o 

przystąpienie do procesu likwidacji pre-pack. Gdy firma ogłosi upadłość, ogranicza jednocześnie 

zdolność do uzyskania finansowania dla firmy w krótkim okresie. Utrzymanie zakładu w stanie 

bezczynności wraz z siłą roboczą podczas procesu likwidacji pre-pack było kluczową częścią naszej 

strategii zmiany. 

 
Deklaracja upadłości rozpoczęła proces, który pozostawia bardzo mało czasu na sfinalizowanie 

dokumentacji i finansowania, a zatem wymusza harmonogram realizacji transakcji, któremu nie 

jesteśmy w stanie sprostać. Deklaracja upadłości dodaje nowe elementy ryzyka i wyzwań do już 

całkiem złożonej i problematycznej sytuacji. 

 
Czas i decyzja o ogłoszeniu upadłości była decyzją Zarządu, a nie Greybull. Jednak zarząd został 

zmuszony do takiego działania, ponieważ zabezpieczeni wierzyciele nie zaakceptowali żadnej oferty 

złożonej przez Greybull. W dniu 20 maja 2019 r. złożyliśmy ofertę z jej późniejszą aktualizacją w dniu 

7 czerwca 2019 r. Pisma te potwierdzają, że spodziewaliśmy się, że będziemy mogli rozpocząć proces 

likwidacji pre-pack w dniu 15 czerwca 2019 r., i że wkrótce zorganizujemy finansowanie. 

Wyjaśniliśmy, że każdy dzień opóźnienia w tym procesie stawia firmę w trudniejszej sytuacji, zwiększa 

ryzyko transakcji i jeszcze bardziej utrudnia ratowanie firmy. 

 
Na poświadczenie, posiadamy całą listę pism i e-maili wzywających zabezpieczonych wierzycieli do 

szybkiej reakcji w tym procesie. Lista ta sięga aż do kwietnia, kiedy po raz pierwszy podjęliśmy sprawę 

dla tej transakcji z grupą wierzycieli zabezpieczonych. Czekaliśmy dwa tygodnie od daty oczekiwanej 

transakcji, zanim ostatecznie zawiesiliśmy naszą ofertę w dniu 28 czerwca 2019 r., w tym samym 

dniu, w którym zarząd ogłosił formalnie upadłość. Na ten dzień nadal nie było akceptacji naszej 

oferty, a banki jedynie przedyskutowały możliwość przedłużenia okresu zawieszenia. Jak na tamten 

czas było to zbyt mało i trochę za późno. „Czas zabija oferty”, a tym bardziej w sytuacjach trudnych. 

 
Zabezpieczeni wierzyciele próbują teraz uwolnić się od odpowiedzialności za spowodowanie odejścia 

inwestora. Nie wykazali oni wystarczającej pilności ani zaangażowania w trakcie procesu, pomimo 

wielokrotnych ostrzeżeń o mijającym czasie. 



 
Wielka szkoda, że sprawa kończy się takim wynikiem pomimo naszych wysiłków. Wszystkim 

interesariuszom życzymy jak najlepiej i mamy nadzieję, że uda im się znaleźć odpowiednie 

rozwiązanie dla tego biznesu. 

 

Z poważaniem 

 

Daniel Goldstein 

Partner 

Greybull Capital LLP 


