Gdynia, 23 marca 2015r.

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

przedkładam Państwu sprawozdanie finansowe Spółki FOTA i Grupy Kapitałowej FOTA za rok 2014, który
był okresem kontynuacji rozpoczętego w roku 2013 procesu restrukturyzacji, zmierzającego do ustabilizowania
sytuacji, w której znalazła się nasza organizacja poprzez ogłoszenie przez Sąd w dniu 13 września 2013 roku jej
upadłości z możliwością zawarcia układu.

Grupa Kapitałowa poddana została radykalnym zmianom, czego rezultatem było między innymi zaniechanie
działalności na niekorzystnych dla niej rynkach. W tym miejscu pragnę wskazać, iż dalece zaawansowany proces
naprawczy powoli, ale konsekwentnie przynosi zamierzony efekt w nadal funkcjonujących podmiotach w Grupie
kapitałowej. Spółka Expom Kwidzyn sp. z o.o. po przeprowadzeniu restrukturyzacji notuje dodatnie wyniki
finansowe, a dla spółki Art-Gum sp. z o.o. wyeliminowano ryzyko struktury właścicielskiej poprzez podniesienie
kapitałów oraz pozyskanie większościowego udziałowca.
Jednostka dominująca w Grupie – Spółka FOTA – w roku 2014 kontynuowała działania restrukturyzacyjne, w tym
prace nad nowym, efektywniejszym finansowo modelem biznesowym, gwarantującym w perspektywie realizację
układu z Wierzycielami, koncentrując się na utrzymaniu możliwie największej części dotychczas obsługiwanego
rynku i klientów. Wobec statusu „upadłości układowej” oraz silnie konkurencyjnego otoczenia biznesowego było
to zadanie szczególnie wymagające i angażujące cały, zdeterminowany do walki o Spółkę, zespół.

Pragnę podkreślić, że Spółka działając w wyjątkowo trudnych warunkach, w obliczu wszczętych egzekucji
komorniczych oraz licznych ograniczeń wynikających ze statusu prawnego w jakim funkcjonuje, prowadzi
aktywnie działania handlowe, dbając o jak najlepsze relacje z klientami i dostawcami towarów.
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Spółka na bieżąco reguluje zobowiązania powstałe po dacie 13 września 2013 roku, zobowiązania publicznoprawne oraz zobowiązania pracownicze.
Założona w roku 2013 i wprowadzona w 2014 optymalizacja kosztowa związana z wdrożeniem projektów
w obszarze IT oraz logistyki przyniosła realne oszczędności.
Na koniec pragnę dodać, iż Spółka FOTA prowadzi proces upadłościowy z najwyższą starannością.
Utrzymuje bieżący kontakt z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, prowadzi regularną i terminową
sprawozdawczość oraz dba o prawidłowe z relacje i dobrą współpracę dla dobra Spółki i jej Wierzycieli.

Żywię nadzieję, że zmiany jakim została poddana i jest poddawana nadal Spółka, jej potencjał oraz walka
zdeterminowanego zespołu o organizację, doprowadzą w konsekwencji do możliwie szybkiej zmiany statusu
prawnego Spółki FOTA.

Jakub Fota

Prezes Zarządu
FOTA S.A.
w upadłości układowej
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