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Treść raportu:

Zarząd Spółki Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr
81/2018 z dnia 2 grudnia 2018 roku, zawiadamia, że po przeprowadzeniu analizy przeprowadzonego audytu
prawno-gospodarczego, którego przedmiotem były działania poprzedniego Zarządu Emitenta, Emitent w dniu 3
stycznia 2019 roku dokonał korekty faktur wystawionych w okresach pomiędzy kwietniem a październikiem 2018
roku, które w ocenie Zarządu Emitenta nie odzwierciedlają rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a także dokonał
korekty odpowiednich deklaracji podatkowych oraz jednolitych plików kontrolnych w powyższym zakresie.
Skorygowane faktury w ocenie Zarządu Emitenta stanowiły podstawę fikcyjnych zobowiązań Emitenta, które
następnie posłużyły do wyprowadzenia majątku Emitenta o znacznej wartości, głównie na rzecz podmiotów
powiązanych osobowo i kapitałowo z poprzednim Zarządem Emitenta. Konsekwencją dokonanych korekt, jest
obowiązek zwrotu mienia stanowiącego własność Emitenta.
Wobec powyższego Zarząd Emitenta równocześnie zawiadamia, że niezwłocznie podejmie stosowne kroki
prawne, których celem będzie odzyskanie majątku Spółki Krezus Spółka Akcyjna oraz naprawienie wyrządzonej
Emitentowi szkody w związku z ujawnionymi działaniami poprzedniego Zarządu Emitenta.
Stosownie do informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 81/2018, o dalszych działaniach i wynikach audytu
prawo-gospodarczego Emitent będzie informował akcjonariuszy w drodze kolejnych raportów bieżących.
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