Warszawa, dnia 30. sierpnia 2019 r.

Komunikat prasowy
Dotyczy: Prawomocne postanowienia Sądu Okręgowego, zatwierdzające układy
RUCH S.A. z Wierzycielami
W dniu 27. sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił zmienić wydane
w dniu 29. maja postanowienia Sądu Rejonowego oraz zatwierdzić układy częściowe
z Wierzycielami w ramach PPU1 oraz PPU2. Postanowienia Sądu Okręgowego w powyższym
zakresie są prawomocne i zapadły na posiedzeniu niejawnym.
Zatwierdzone przez Sąd drugiej instancji warunki wykonania układu obejmują przedstawione
i przyjęte przez Wierzycieli założenia, zakładające redukcję zadłużenia w wysokości 85 % dla
Wierzycieli z PPU1 oraz 50 % dla Wierzycieli z PPU2. Decyzja Sądu otwiera drogę do
transakcji z inwestorem, jakim jest PKN Orlen.
„Wierzyliśmy w plan restrukturyzacji opierający się na procesie związanym z przyjęciem
przez Wierzycieli propozycji, w ramach dwóch postępowań układowych. Decyzję Sądu
pierwszej instancji szanowaliśmy, ale byliśmy przekonani, że Sąd drugiej instancji przychyli
się do argumentacji RUCH-u oraz Wierzycieli, którzy również zaskarżyli ten wyrok. Dzisiejsza
informacja o prawomocnych postanowieniach zatwierdzających układy z wierzycielami to
początek nowego rozdziału w historii RUCH-u. Spółkę czeka zaangażowanie ze strony
inwestora, jakim jest PKN Orlen. Jestem przekonany, że to dobry kierunek, zapewniający
firmie, jej pracownikom oraz partnerom biznesowym stabilny i zrównoważony rozwój” –
komentuje Seweryn Kowalczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej RUCH S.A..
Postanowienia Sądu Okręgowego zawierają wytyczne dotyczące zrealizowania procesu
wykonania układów w ramach PPU1 oraz PPU2, zgodnie z propozycją przedstawioną na
Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 15. kwietnia 2019 roku.
„Prawomocne orzeczenia Sądu Okręgowego to dla nas dobra wiadomość. Od początku
prowadzenia procesu związanego z postępowaniami układowymi zamierzaliśmy
doprowadzić do przyjęcia naszych propozycji przez Wierzycieli oraz zatwierdzenia układów
przez Sąd. Decyzja Sądu drugiej instancji pozwala zapewnić dalszą, zgodną
z harmonogramem realizację procesu restrukturyzacji Spółki” – mówi Miłosz Szulc, Prezes
Zarządu RUCH S.A..

„Realizacja tego trudnego procesu nie byłaby jednak możliwa gdyby nie zaangażowanie ze
strony Wydawców prasy, którzy nie tylko przyjęli warunki układowe, ale także aktywnie
walczyli o uratowanie RUCH-u zaskarżając orzeczenia Sądu pierwszej instancji. Za to wsparcie
chciałbym podziękować. Decyzja Sądu Okręgowego to nie tylko dobra wiadomość dla
pracowników i współpracowników Spółki, ale również całej branży, w której działa RUCH.
Zatwierdzenie układów daje możliwość skoncentrowania się na dalszej realizacji procesu
restrukturyzacji Spółki, ale także na umacnianiu jej pozycji na rynku. Przed nami inwestycje,
rozwój sieci sprzedaży, wprowadzanie nowych produktów i usług. Jestem przekonany, że
zaangażowanie inwestora jakim jest PKN Orlen pozwoli na wypracowanie wielu dobrych
efektów, które zostaną docenione przez rynek oraz naszych partnerów biznesowych.” –
puentuje Piotr Regulski, Członek Zarządu RUCH S.A..
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