Piotr i Paweł zapewnia, że uregulował bieżące zaległości
wobec wierzycieli
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Sieć Piotr i Paweł w komunikacie rozesłanym w środę do mediów zapewnia, że wszystkie
spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej uregulowały zaległości wobec wierzycieli w
ramach postępowania sanacyjnego, a tym samym "wypełniły przesłanki do realizacji
kolejnych etapów restrukturyzacji".
Przypomnijmy, że Piotr i Paweł znalazł się pod ścianą po tym, jak na początku sierpnia Sąd Rejonowy
Poznań - Stare Miasto zdecydował o umorzeniu sanacji w jednej z trzech spółek tworzących
sieć (Grupa Piotr i Paweł). Jednak postanowienie sądu minimum przez kolejny miesiąc nie dotarło
pocztą z poznańskiego sądu do poznańskiej siedziby spółki. Do tej pory sieć nie przyznała oficjalnie,
że odebrała pismo; z kolei sąd wielokrotnie unikał odpowiedzi na pytania naszego portalu o losy
przesyłki, by na koniec potwierdzić jedynie, że została wysłana 3 sierpnia.
Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja, spółki będącej zarządcą sądowym
wszystkich trzech znajdujących się w sanacji spółek, które tworzą Piotra i Pawła, w rozmowie z
portalem wiadomoscihandlowe.pl zapewniał, że spółka Grupa Piotr i Paweł "spłaci długi
posanacyjne, które to były przyczyną umorzenia postępowania przez sąd, a wtedy postanowienie
sądu zostanie uchylone".
Filipiak traktował decyzję sądu o umorzeniu sanacji jako swego rodzaju "ostateczne wezwanie do
zapłaty". Na posiedzeniu, w trakcie którego rozpatrywana była kwestia umorzenia sanacji, spółka

zasygnalizowała sądowi, że jest gotowa spłacić bieżące zobowiązania do końca września. - Sąd
stwierdził, że koniec września to jednak trochę za późno i swoim postanowieniem niejako wezwał
spółkę do tego, by spłaciła zobowiązania wcześniej - komentuje Patryk Filipiak.
Ze środowego komunikatu zarządu Piotra i Pawła wynika, że koniec końców udało się spłacić
zaległości posanacyjne.
- Spółki czekają na uprawomocnienie się złożonych spisów wierzytelności. Po ich potwierdzeniu
przez sąd przygotowane zostaną propozycje układowe - czytamy w najnowszym komunikacie Piotra i
Pawła. Zarząd Piotra i Pawła zapewnia że liczy na to, iż do głosowania nad układem uda się
doprowadzić jeszcze w tym roku.
- Przy wsparciu inwestora (Spar Group z RPA - dop. red.) koncentrujemy się na spłacie zobowiązań,
negocjacjach umów i odbudowaniu potencjału logistycznego. Dotychczas podpisaliśmy lub
odnowiliśmy kontrakty z ponad 200 dostawcami. Wkrótce powinniśmy osiągnąć docelową ofertę
logistyczną dla naszych partnerów handlowych i sklepów własnych - dodano.
Jak zapewnia zarząd sieci w komunikacie, "porozumienia z bankami, wszystkimi współpracującymi
ze spółkami Piotra i Pawła, są na tyle istotne, że pozwalają patrzeć z dużym spokojem i optymizmem
na dalszy przebieg i zakończenie postępowań sanacyjnych".
- Obecnie czekamy na uprawomocnienie się złożonych spisów wierzytelności dla każdej ze spółek
będącej w sanacji. Po potwierdzeniu ich przez sąd przystąpimy do przygotowania propozycji
układowych. Sukcesywnie pracujemy nad szczegółowym planem rebrandingu poszczególnych
sklepów Piotr i Paweł. Cały proces chcemy zamknąć najpóźniej do końca przyszłego roku - obiecuje
zarząd poznańskiej sieci.
Jak dodają przedstawiciele Piotra i Pawła, porozumienie z bankami udało się osiągnąć z
zaangażowaniem Spar Group, "który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a
partnerami, negocjacji umownych i rozwoju sieci, a także w zakresie spłaty zaległych zobowiązań". Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla
partnerów i wierzycieli - podkreśla zarząd Piotra i Pawła.
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