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Komunikat 

 

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 39/2018 Gino Rossi S.A. z dnia 5 września 2018 r., Zarząd 

MONNARI TRADE S.A. poniżej przedstawia własne stanowisko dotyczące stanu negocjacji z Gino Rossi 

S.A., których przedmiotem jest nabycie akcji Simple Creative Products S.A. oraz wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego. 

Spółka Miss Class Sp. z o.o. spółka zależna od MONNARI TRADE S.A. zawarła w dniu 9 marca b.r. 

umowę obejmującą zakup kolekcji od Simple Creative Products S.A., mając na uwadze trudną sytuację 

ww. Spółki. Umowa wygasła w dniu 31 maja b.r. Od tej daty były prowadzone rozmowy z Zarządem Gino 

Rossi S.A. w sprawie rozliczenia ww. umowy lub jej zabezpieczenia. Mimo braku konstruktywnej 

odpowiedzi ww. sprawie, Miss Class Sp. z o.o. zawarła w lipcu b.r. kolejną umowę o zakup kolekcji pod 

marką Simple, tym jednak razem z zabezpieczeniem udzielonym przez właściciela Simple Creative 

Products S.A. – Gino Rossi S.A.  

Według oceny Zarządu MONNARI TRADE S.A., nastąpiło naruszenie umowy i obyczajów kupieckich 

polegających na tym, że Simple Creative Products S.A.  nie wykonało swojego zobowiązania zawartego 

w umowie z dnia 9 marca b.r. oraz ww. Spółka ani Gino Rossi S.A. mimo wielu próśb i negocjacji ze 

strony MONNARI TRADE S.A., nie zwróciło należnych kwot lub zabezpieczyło tą wierzytelność.  

Zarząd MONNARI TRADE S.A. mając nadzieję, na pozytywne zakończenie negocjacji z  Bankiem PKO 

BP S.A. oraz Gino Rossi S.A., ufał że ww. kwestia znajdzie pozytywne rozwiązanie. W dniu wczorajszym 

na spotkaniu w Łodzi, Zarząd Gino Rossi S.A. odmówił rozwiązania kwestii zadłużenia Simple Creative 

Products S.A. wycofując się ze swojego wcześniejszego stanowiska uzgodnionego z MONNARI TRADE 

S.A., jednocześnie wskazując, że jest to od tego momentu problem MONNARI TRADE S.A. niezależnie, 

czy  dojdzie do przejęcia czy też negocjacje zakończą się niepowodzeniem.  

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż negocjacje nabycia akcji Simple Creative Products S.A. przedłużają 

się z przyczyn niezależnych od MONNARI TRADE S.A., a ponadto warunki sfinalizowania tej transakcji 

wskazane przez MONNARI TRADE S.A., nie zostały do tej pory spełnione. Powoduje to, że MONNARI 

TRADE S.A. nie ma pewności, czy do tej transakcji dojdzie i w jakim czasie.   

Mając na uwadze bezpieczeństwo powierzonych środków oraz konieczność uniknięcia szkody, Zarząd 

spółki zależnej  od MONNARI TRADE S.A. podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zajęciu komorniczym 

rachunku bankowego spółki Simple Creative Products S.A. na kwotę 6 mln złotych.  

Zdanie ostatnie przedmiotowego raportu zawierające informację, że Zarząd Gino Rossi S.A. jest w 

sporym zaskoczeniu, nie polega na prawdzie, ponieważ przedmiotowa sprawa jest dyskutowana od 

końca maja b.r., czego dowodem jest prowadzona korespondencja oraz rozmowy. 

W opinii MONNARI TRADE S.A., negocjacje w obu kwestiach – nabycia akcji Simple Creative Products 

S.A. oraz zabezpieczenia należności Miss Class Sp. z o.o. winny być kontynuowane, aby znaleźć 

satysfakcjonujące rozwiązanie dla obu stron.   
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