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Szanowna Pani Marszałek,

poniżej udzielam odpowiedzi na interpelację pana Posła Jarosława Rzepy z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

nr K9INT3921 w sprawie ST3 Offshore sp. z o.o.

ST3 Offshore sp. z o.o. jest spółką, w której uprawnienia w zakresie wykonywania praw 

z udziałów nie należą do Skarbu Państwa. Spółka posiada dwóch udziałowców, nie posiadających 

statusu podmiotu publicznoprawnego - MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (80% udziału w kapitale 

Spółki) i ST3 Holding GmbH (20% udziału w kapitale). MARS FIZ, działający zgodnie z ustawą z dnia 

27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 95) nie podlega również pod nadzór Ministra Aktywów Państwowych i  jest 

zarządzany przez spółkę zależną od spółki z udziałem Skarbu Państwa - PGZ S.A., tj. MS Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jednakże, w myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy „Fundusz nie jest podmiotem 

zależnym od towarzystwa, spółki zarządzającej ani od osoby posiadającej bezpośrednio lub pośrednio 

większość głosów w radzie inwestorów, zgromadzeniu inwestorów lub zgromadzeniu uczestników”. 

Z powyższych powodów ST3 Offshore Sp. z o.o. (dalej: ST3 Offshore/Spółka), zgodnie z przepisami 

ustawy o rachunkowości (…) oraz Kodeksu spółek handlowych, nie jest także spółką zależną 

od PGZ S.A.

Sytuacja w jakiej znalazła się ST3 Offshore jest konsekwencją strat poniesionych na pierwszych 

kontraktach, zawartych w latach 2015-2016, kiedy udziałowcem większościowym był inwestor niemiecki 

i które okazały się nierentowne. W związku z realizacją wyżej wymienionych kontraktów Spółka 

regularnie notowała wielomilionowe straty na koniec każdego roku swojej działalności. W efekcie 

ponoszonych strat, już w drugiej połowie 2017 r., Spółka złożyła do sądu wniosek o wszczęcie 

restrukturyzacji uproszczonej a sąd, 26 października 2017 r., otworzył przyspieszone postępowanie 

układowe. Przyspieszone postępowanie układowe trwało niewspółmiernie długo względem założeń 

ustawodawcy, wywierając bardzo negatywny wpływ na zdolności kontraktowe Spółki i jej finanse. 

W celu sanacji sytuacji Spółki, w listopadzie 2017 r., Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę 

w sprawie podwyższenia kapitału ST3 Offshore i objęcia nowych udziałów przez MARS FIZ, w efekcie 
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czego MARS FIZ jest obecnie udziałowcem większościowym. Niestety, pomimo podjęcia licznych 

działań naprawczych, ze względu na tempo działania sądu i postawę wspólnika mniejszościowego, 

postępowanie restrukturyzacyjne się przedłużało, co znacząco utrudniało pozyskiwanie nowych zleceń. 

W lutym 2018 r. został przyjęty plan restrukturyzacyjny i MARS FIZ rozpoczął poszukiwanie inwestora 

branżowego dla Spółki. W celu stabilizacji finansowej udziałowiec większościowy udzielał i organizował 

udzielenie Spółce pożyczek, przeznaczonych na pozyskanie nowych kontraktów i zabezpieczenie 

zatwierdzenia układu, w celu uniknięcia upadłości i konieczności zwrotu dotacji. Ponieważ 

zatwierdzenie układu przeciągało się, w maju 2019 r., PGZ SA udzielił kolejnej pożyczki, w celu 

spełnienia przez Spółkę warunków niezbędnych do przyjęcia propozycji układowych 

przez Zgromadzenie Wierzycieli. W dniu 2 czerwca 2019 r. Zgromadzenie Wierzycieli przyjęło 

propozycje układowe. W lipcu 2019 roku nastąpiło zawarcie, pomiędzy MARS FIZ a ARP S.A., umowy 

w sprawie zaliczki na poczet transakcji nabycia udziałów ST3 Offshore przez ARP S.A., umożliwiającej 

wsparcie finansowe ST3 Offshore przed zatwierdzeniem układu przez sąd w Szczecinie. W okresie III 

i IV kwartału 2019 r. MARS FIZAN udzielił następnych pożyczek na rzecz ST3 Offshore, w celu 

umożliwienia Spółce spełnienia wymogów niezbędnych do zatwierdzenia układu przez sąd. 

We wrześniu 2019 r. ARP S.A. złożyła do depozytu notarialnego środki na poczet nabycia 

przedsiębiorstwa od Spółki, z przeznaczeniem na spłatę układu z wierzycielami. W dniu 8 października 

2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie sądu w sprawie zatwierdzenia układu, na którym sąd odroczył 

posiedzenie do 5 listopada 2019 r. Na drugim posiedzeniu, w dniu 5 listopada 2019 r., nastąpiło kolejne 

odroczenie do 26 listopada  2019 r. W dniu 26 listopada 2019 r., na trzecim posiedzeniu, 

sąd w Szczecinie wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Spółki, który następnie 

czekał na uprawomocnienie. Zatwierdzenie układu dawało Spółce szansę na pomyślne zakończenie 

restrukturyzacji. Jednakże, w dniach 26-27 listopada 2019 r. sędzia komisarz wydała postanowienia 

blokujące możliwość udzielania dalszych pożyczek Spółce przez jakikolwiek podmiot, w tym blokujące 

zaliczkę udzieloną ST3 Offshore przez ARP S.A. na poczet spłaty układu. Tym samym Spółka została 

odcięta, decyzjami sędzi komisarz, od jakiejkolwiek możliwości pozyskania środków finansowych 

z zewnątrz, w tym od MARS FIZ, ARP S.A. i PGZ S.A.

Wobec negatywnego wyniku Testu Prywatnego Inwestora, który został wykonany na zlecenie 

ARP S.A. oraz uchylenia przez sędzię komisarz uchwały Rady Wierzycieli w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie spółce zaliczki, niezbędnej dla spłaty układu z wierzycielami, ARP S.A. wycofała się 

z transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub udziałów spółki. Utrata perspektyw na pozyskanie środków 

niezbędnych dla podtrzymania płynności i spłaty układu, brak własnych środków i możliwości zawarcia 

nowych kontraktów oraz wycofanie się inwestora strategicznego, spowodowało, że Spółka złożyła 

w dniu 30 grudnia 2019 r. wniosek o ogłoszenie upadłości oraz w dniu 3 stycznia 2020r. wniosek 

o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Dnia 31 marca 2020 r. sąd wydał postanowienie 

o ogłoszeniu upadłości. Od tego dnia, wszelkie decyzje dotyczące majątku Spółki oraz jej pracowników 

leżą w wyłącznej kompetencji Syndyka. Spółka MS TFI S.A., zarządzająca funduszem MARS FIZ, 

który jest udziałowcem Spółki ani Skarb Państwa, nie mają żadnego wpływu na podejmowane przez 

Syndyka decyzje i prowadzone działania. Otwarcie postępowania upadłościowego pozwala Syndykowi 

na uruchomienie procedury inwentaryzacji oraz wyceny i sprzedaży majątku Spółki, w celu 

uregulowania zobowiązań, zarówno wobec wierzycieli, jak i pracowników ST3 Offshore. 
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Ponadto, pracownicy, którzy nie otrzymali wynagrodzeń w ostatnim okresie, są uprawnieni 

do skorzystania ze świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

Odnosząc się do ryzyka zwrotu pobranych dotacji z Unii Europejskiej, pragnę zaznaczyć, 

że zasady udzielania dotacji są każdorazowo określone w programie operacyjnym i w umowie 

zawieranej przez przedsiębiorstwo z jednostką udzielającą dotacji. 

Minister Aktywów Państwowych nie był stroną umowy przyznającej dotację na dofinansowanie projektu 

unijnego dla ST3 Offshore sp. z o.o. i w związku z tym decyzje w tym zakresie nie leżą w jego 

właściwości.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Maciej Małecki
sekretarz stanu
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