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Program naprawczy obejmujący działania w celu usunięcia przyczyny zakwalifikowania 

akcji Harper Hygienics S.A. do Listy Alertów GPW S.A. w Warszawie 

 

I. Informacje wstępne 

W związku z treścią komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 27 

marca 2019 roku opublikowanego na stronie internetowej GPW i zakwalifikowaniem po raz 

drugi akcji Harper Hygienics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) do 

Listy Alertów – wyodrębnionego segmentu rynku regulowanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 

Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 

grudnia 2013 roku (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego 

LISTA ALERTÓW oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, Zarząd Spółki w 

wykonaniu obowiązku wynikającego z § 3 ust. 2 w/w uchwały, niniejszym przedstawia 

program naprawy obejmujący opis działań mających na celu usunięcie przyczyny 

zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu rynku regulowanego – Lista Alertów. 

II. Przyczyny zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu rynku regulowanego – 

Lista Alertów 

Zarząd Spółki ocenia, iż spadek wyceny wartości akcji, który stanowił przesłankę 

zakwalifikowania Spółki do segmentu rynku regulowanego – Lista Alertów wynikał 

z chwilowego pogorszenia wyników finansowych Spółki, co z kolei było efektem zmiany 

sytuacji gospodarczej na rynku, na którym Spółka prowadzi swoją działalność, w szczególności 

wzrostem konkurencji, zmianą dostępności oraz cen surowców i usług niezbędnych do 

wykonywania działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Jednocześnie Zarząd 

Spółki pragnie podkreślić, iż mimo napotkanych przejściowych trudności Spółka ma stabilną 

sytuację finansową oraz niezbędny potencjał do generowania zysku. 

III. Opis dotychczasowych działań naprawczych  

Zarząd Spółki już po publikacji komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 

dnia 21 grudnia 2018 roku, w którym akcje Spółki po raz pierwszy zostały zakwalifikowane do 

segmentu rynku regulowanego – Lisa Alertów, podjął szeroko zakrojone działania mające na 

celu poprawę kondycji finansowej Spółki.  

W pierwszej kolejności Zarząd Spółki podjął negocjacje z największym wierzycielem Spółki 

tj. mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. W wyniku powyższych negocjacji, strony 

postanowiły zmienić warunki spłaty finansowania udzielonego Spółce, w tym w szczególności 

poprzez zmianę sposobu spłaty kredytu udzielonego Spółce na mocy umowy o kredyt 

inwestycyjny nr 02/233/15/Z/IN z dnia 23 czerwca 2015 roku, który to termin został 

przedłużony do dnia 31.03.2025, przy czym spłaty pozostałych rat (ponad spłacone dotychczas 



31.000.000,00 złotych) będą następowały miesięcznie od dnia 31 marca 2020 do dnia 31 marca 

2025. O wynikach przeprowadzonych negocjacji Zarząd Spółki informował w treści raportu 

bieżącego z dnia 16 maja 2019 roku, nr 8/2019. 

Ponadto, w dniu 31 marca 2019 roku w wyniku przeprowadzonych negocjacji Spółka zawarła 

z SIA „iCOTTON” aneks nr 1 do umowy pożyczki z dnia 15 marca 2017 roku na podstawie, 

którego Spółka otrzymała dodatkową pożyczkę na łączną kwotę 18.000.000,00 zł, której termin 

spłaty został określony na dzień 31 marca 2019 roku. O zawarciu powyższego aneksu Zarząd 

Spółki informował w treści raportu bieżącego z dnia 10 maja 2019 roku nr 7/2019. 

Oprócz wskazanych powyżej działań związanych z warunkami finansowania udzielonego 

Spółce przez wskazane powyżej podmioty, Zarząd Spółki podjął szereg działań mających na 

celu ograniczenie bieżących wydatków operacyjnych ponoszonych przez Spółkę. W wyniku 

przeprowadzonych negocjacji Spółka w dniu 29 stycznia 2019 roku zawarła porozumienie 

z Accolade PL V sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie którego Spółka uzyskała 

preferencyjne warunki rozwiązania umowy najmu. Rozwiązanie powyższej umowy połączone 

z procesem optymalizacji wykorzystania zasobów własnych Spółki doprowadzi do znaczących 

oszczędności, a tym samym do polepszenia wyników finansowych Spółki. O zawarciu 

powyższego porozumienia Zarząd Spółki informował w treści raportu bieżącego z dnia 2 lutego 

2019, nr 5/2019. 

IV. Opis oraz harmonogram dalszych działań naprawczych 

Zarząd Spółki zamierza kontynuować obecnie prowadzoną politykę oszczędnościową, mającą 

na celu redukcję bieżących kosztów operacyjnych oraz optymalizację wykorzystania zasobów 

własnych Spółki. 

W przeciągu najbliższych miesięcy Zarząd podejmie kolejne, jak również sfinalizuje 

rozpoczęte już negocjacje z kontrahentami Spółki, które globalnie przyczynią się do 

znaczącego obniżenia bieżących wydatków operacyjnych. 

Ponadto, Zarząd Spółki podejmie intensywne działania mające na celu nawiązanie współpracy 

z nowymi partnerami w celu wspólnego przeprowadzenia optymalizacji procesów 

produkcyjnych. Spółka będzie prowadziła także intensywne działania na rzecz pozyskania 

nowych odbiorców w szczególności na rynkach zagranicznych.  

W związku z podjęciem wszystkich powyższych działań, Spółka podczas najbliższych 

miesięcy przeprowadzi analizę ich wpływu na bieżącą wycenę jej akcji. W przypadku poprawy 

wyników finansowych Spółki przy jednoczesnym braku odpowiednio dynamicznego wzrostu 

wyceny akcji, Zarząd przeprowadzi szczegółową analizę prawną oraz ekonomiczną w celu 

przygotowania ewentualnej rekomendacji w zakresie przeprowadzania procesu scalenia akcji. 

Powyższy proces nie tylko doprowadzi do usunięcia Spółki z Listy Alertów GPW, ale również 

przyczyni się do zwiększenia wolumenu obrotu akcji na rynku, jak również znacząco przyczyni 

się do poprawy wiarygodności inwestorskiej Spółki. 

 

 

           

Dmitrij Kostojanskij, Prezes Zarządu  Andrzej Kowalski, Członek Zarządu 


