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Reporter trafił do
Skyline Investment
Za symboliczną kwotę giełdowa spółka przejęła
kontrolę nad odzieżową firmą
Katarzyna
Sadowska, GN
k.sadowska@pb.pl ☎ 22-333-99-83

GIEŁDA Semax, Roy,
a teraz Reporter.
Doradczo-inwestycyjna
firma widzi między nimi
synergie.

Półtora miesiąca po tym, jak
Skyline Investment (SI) poinformował o przejęciu kontroli nad odzieżową firmą Roy,
dopiął kolejną transakcję.
Tym razem chodzi o Reportera, który długo nie chciał się
poddać, aż w końcu w sierpniu ubiegłego roku sąd ogłosił
jego upadłość likwidacyjną.
— Za symboliczną kwotę
kilkuset złotych skupiliśmy
akcje, stanowiące obecnie 89
proc. w kapitale Reportera —
mówi Paweł Maj, członek zarządu i dyrektor inwestycyjny SI.
Sprzedającym był Mariusz
Klimek. SI nie wyklucza skupienia pozostałych akcji, jeśli
ich posiadacze wykażą chęć
ich odsprzedaży. Restrukturyzacją Reportera zajmie się
Skyline Interim Management
(SIM), spółka zależna SI.
—Maciej Komorowski, prezes SIM, został powołany

Łatwo nie będzie: Paweł Maj, członek zarządu Skyline
Investment, mówi, że spółka nie angażowałaby się
w ratowanie Reportera, gdyby nie widziała szans
na powodzenie. Przyznaje jednak, że łatwo nie będzie. [FOT. ARC]
nastanowisko prezesa odzieżowej firmy. Najważniejszym zadaniem będzie teraz doprowadzenie do zmiany formy upadłości zlikwidacyjnej naukładową — informuje Paweł Maj.
Równocześnie będą trwały prace nad restrukturyzacją
operacyjną firmy.
— Formalności są oczywiście istotne, ale jak pokazuje
przykład Semaksu [SI zaangażował się w jego ratowanie
w czerwcu 2009 r. — red.],
po kilku miesiącach naszej

obecności spółka może zacząć
nieźle funkcjonować na poziomie biznesowym — podkreśla Paweł Maj.
Semax radzi sobie relatywnie dobrze operacyjnie, choć
formalnie układu jeszcze nie
przyjęto. W tym przypadku
pierwsze zadanie SIM również polegało na cofnięciu decyzji o likwidacji.
Reporter jest winien wierzycielom około 90 mln zł.
Mniej więcej tyle, ile Semax,
gdy angażował się w niego SI.

— Skala jest podobna, ale liczymy się ztym, że ten projekt
jest trudniejszy. Będzie wymagał odnas zapewne więcej pracy — przyznaje Paweł Maj.
Zgodnie z wyceną syndyka
majątek spółki pokrywa jedynie połowę sumy wierzytelności. W rzeczywistości może
być jeszcze mniej.
SI nie ujawnia na razie
szczegółów planowanej restrukturyzacji finansowej ioperacyjnej Reportera. Wcześniej
Pronox, któremu Reporter był
winien około15 mln zł, deklarował, że zamierza zamienić wierzytelność naakcje odzieżowej
firmy i wprowadzić ją w przyszłym roku na NewConnect.
Na razie nie wiadomo jednak,
czy faktycznie tak się stanie.
Przedstawiciele SI twierdzą, że
jest zawcześnie, by mówić odetalach planu naprawczego.
Reporter ma 48 sklepów —
24 własne i 24 franczyzowe.
Ich łączna powierzchnia to
około 7 tys. mkw. Razem
z Semaksem i Royem daje to
około20 tys. mkw. powierzchni handlowej w portfelu SI.
— Dostrzegamy synergie
między tymi firmami, m.in.
wkwestii wspólnych zakupów,
działań marketingowych czy
negocjacji wsprawie najmu powierzchni — mówi Paweł Maj.

