
~FRl~~
GROUPSA

Kraków, 10 września 2018 roku

Fritz Group S.A.
Al. Marsz. F. Facha 32/7
30-119 Kraków

FRITZ GROUP S.A. jest krajową, hybrydową instytucją płatniczą, tj. podmiotem, który
zgodnie z przepisami ustawy o usługach płatniczych uzyskał zezwolenie Komisji
Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej,
wykonującym oprócz usług płatniczych inną działalność gospodarczą. Na podstawie
uzyskanego zezwolenia Fritz Group SA była uprawniona do wykonywania następujących
usług płatniczych:

- przyjmowania wpłat gotówki i dokonywania wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz
wszelkich działań niezbędnych do prowadzenia rachunku (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o
usługach płatniczych),

- wykonywania transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek
płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług
polecenia przelewu, w tym stałych zleceń (art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o usługach
płatniczych).

Inną, niestanowiącą świadczenia usług płatniczych działalnością gospodarczą Fritz
Group SA jest prowadzenie internetowego (bezgotówkowego) kantoru wymiany walut.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od dnia 27.04.2011 r. stopniowo
rozszerzając zakres oferowanych usług.

Do czerwca 2018 roku działalność Spółki odbywała się płynnie zaś Spółka terminowo
regulowała swoje zobowiązania.

W czerwcu 2018 roku pojawiły się opóźnienia w płatnościach dla klientów platformy
wymiany walut wynikające z niezrealizowanych płatności bieżących. Okoliczność ta
spowodowała, iż wśród klientów platformy wkradł się niepokój i zaczęli oni masowo zlecać
wypłatę zdeponowanych środków.

Jednocześnie radykalnie spadła liczba i wartość nowych transakcji co spowodowało
uszczuplenie wpływów na obsługę już zawartych transakcji.

przy masowej ilości wypłat przez klientów platformy ujawniły się nieprawidłowości w
funkcjonowaniu systemów informatycznych platformy Fritz Exchange.

Spółka oddelegowała osoby odpowiedzialne za kontrolę zobowiązań i analizę skali
problemu, jednak ze względu na konieczność przeglądania pojedynczych zdarzeń i ilości
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transakcji w liczbie przekraczającej setki tysięcy, rzetelne zweryfikowanie informacji jest
bardzo czasochłonne.

Zasadnicze problemy z płynnością FRITZ GROUP S. A. pojawiły się niezwłocznie po
publikacji w dniu 11 lipca 2018 r. komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Komunikat powyższy pomimo, iż wskazywał, że działalność Spółki nie podlega
przepisom ustawy o usługach płatniczych, a tzw. kantory internetowe nie podlegają w tym
zakresie nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, wywołał bardzo negatywny wpływ na
postrzeganie działalności Spółki przez klientów kantoru internetowego oraz inwestorów
zainteresowanych współpracą w rozwijaniu innego rodzaju działalności w postaci
instalowania w atrakcyjnych lokalizacjach tzw. "Kantorów Automatycznych", czyli urządzeń
dokonujących automatycznej wymiany walut.

Zaniepokojenie klientów wywołane komunikatem spowodowało radykalny spadek
obrotów kantoru internetowego, który ma decydujący wpływ na bieżącą płynność Spółki i
bieżącą obsługę zobowiązań.

W obliczu tej sytuacji Zarząd Spółki podjął 24 sierpnia 2018 roku decyzję o
skierowaniu do sądu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
zmierzającego do restrukturyzacji zadłużenia, przywrócenia zaufania klientów i inwestorów.
Działania już podjęte i planowane miały przyczynić się do odbudowania poziomu obrotów w
kantorze walutowym.

Odbudowa zaufania inwestorów w zakresie instalacji Kantorów Automatycznych jako
unikalnych w skali europejskiej urządzeń do automatycznej wymiany walut miało pozwolić
Spółce na uzyskanie znacznego wzrostu przychodów i dochodów pozwalających na
sukcesywne zaspokajanie roszczeń wierzycieli.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego miało ponadto pozwolić uniknąć lawinowego
wszczynania postępowań egzekucyjnych i zezwolić na racjonalne zaspokajanie roszczeń.

Podjęte środki restrukturyzacyjne:

1. Wyeliminowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów informatycznych
platformy Fritz Exchange.

2. Działanie polegające na odstąpieniu od wydzielenia zorganizowanej CZęSCI
przedsiębiorstwa i utrzymaniu działalności w zakresie Kantorów Automatycznych w
obrębie działalności Spółki.

3. Podjęte zostały działania w celu zabezpieczenia majątku Spółki na potrzeby
postępowania restrukturyzacyjnego.

4. Likwidacja oddziału i biura w Warszawie mająca na celu radykalne obniżenie kosztów
funkcjonowania Fritz Group S.A. przy braku przychodów rekompensujących koszty
funkcjonowania.

5. Działania zmierzające do rozwoju linii sprzedaży Kantorów Automatycznych.
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6. Dalsze utrzymywanie bieżącej działalności i rozwój kantoru internetowego zmierzało
do odzyskania płynności finansowej oraz uzyskiwania bieżących przychodów celem
zaspokajania wierzycieli.

Pragnę zapewnić, iż nie było zamiarem Spółki w jakimkolwiek momencie
prowadzenia działalności wprowadzanie w błąd klientów platformy co do zamiaru i
możliwości dokonania wymiany walut i zwrotu środków wpłaconych na rachunek Spółki.
Spółka, aczkolwiek z opóźnieniem do czasu złożenia wniosku realizowała wypłaty dla
klientów platformy.

Spółka korzystała z finansowania w postaci linii kredytowych dla bieżącej obsługi
zobowiązań.

Niestety po upublicznieniu wiadomości o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego banki obsługujące i finansujące działalność Spółki kolejno rozpoczęły
wypowiadać umowy. Nastąpiła ponadto seria zajęć komorniczych uniemożliwiających
dobrowolne regulowanie zobowiązań.

Niezwłocznie po blokadzie rachunków na podstawie zajęć komorniczych i kolejnym
wypowiadaniu umów kredytowych Spółka zawiesiła wymianę walut oraz poinformowała
klientów platformy stosownym komunikatem.

Wypowiedzenie umów przez banki oraz blokada rachunków bankowych przez komorników
powoduje, iż Spółka nie ma możliwości dobrowolnego regulowania zobowiązań.

Pragnę ponadto poinformować, iż nadrzędnym celem działań podejmowanych dotychczas
było zabezpieczenie majątku Spółki, bieżące odzyskiwanie należności, dążenie do
kontynuacji procesu dystrybucji Kantorów Automatycznych oraz gromadzenie danych
niezbędnych do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Z uwagi na dynamiczny przebieg zdarzeń oraz konieczność reagowania na postawę
banków, zajęcia komornicze, obowiązki reklamacyjne i informacyjne wobec klientów
Platformy wymiany walut, Spółka nie była w stanie podołać w pełni potrzebom komunikacji z
mediami.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Fritz Group S.A.

Piotr Mazgaj
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