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V Jihlavě dne 14.1.2016

Vážení obchodní partneři,

obracím se na Vás jménem společnosti MOTORPAL, a.s., abych Vás informoval o aktuální ekonomické
situaci naší společnosti a současně Vás požádal o poskytnutí podpory při jejím řešení, která je pro další
existenci společnosti MOTORPAL, a.s., a zachování jejího podnikání zcela klíčová.

Jak patrně víte, naše společnost se od počátku roku 2015 nachází ve finančních potížích, jejichž příčinu lze
hledat mj. ve vysokém finančním zadlužení jak u financujících bank, tak u našich dodavatelů. Ve druhé
polovině roku 2015 navíc došlo k významnému poklesu objednávek od našich dvou největších zákazníků.
Společnost svou situaci řešila, mj. vyjednáním pozastavení splátek úroků s financujícími bankami a přijetím
půjčky od jednoho z akcionářů. Bohužel, ke dni 31.12.2015 se stal úvěr od financujících bank splatným
a výhled finančních toků na začátek tohoto roku ukazuje, že již není jiného řešení naší situace, než v rámci
insolvenčního řízení. To platí přesto, že výhled na další část roku se vylepšil a zahajuje se realizace nových
projektů.

Aktuálně tak společnost stála pouze před dvěma variantami řešení. Buď se jí podaří s financujícími bankami
a dalšími věřiteli dohodnout na restrukturalizaci jejich pohledávek a zajistit si další financování pokračování
jejího provozu, nebo bude nucena svůj provoz fakticky ukončit. V takovém případě by společnost musela projít
konkursem, v němž by byl majetek společnosti rozprodán. S ohledem na vysoký dluh vůči bankovním
věřitelům a skutečnost, že veškerá aktiva naší společnosti jsou zastavena ve prospěch bankovních věřitelů, by
naši dodavatelé (tj. nezajištění věřitelé) v takovém scénáři na své pohledávky s největší pravděpodobností nic
neobdrželi.

Jsem proto rád, že Vám touto cestou mohu oznámit, že se společnosti podařilo vyjednat se svými největšími
věřiteli a budoucím novým investorem konsensuální řešení její situace, které umožní zachování provozu
podniku společnosti MOTORPAL, a.s., zachování pracovních míst a plnění našich zakázek. Všechny
zainteresované strany v posledních dnech intenzivně připravovaly soubor opatření, která by měla společnost
finančně ozdravit a vytvořit předpoklad pro uhrazení alespoň části Vašich pohledávek. Tento soubor opatření
bude mít formální podobu tzv. předjednané reorganizace v rámci insolvenčního řízení.

Proto společnost na sebe podá v nejbližších dnech u Krajského soudu v Brně insolvenční návrh s návrhem na
povolení reorganizace. Pokud bude reorganizace povolena, nový investor, společnost MOTO CAPITAL a.s.,
zajistí dostatek finančních prostředků potřebných k zachování provozu. Po splnění reorganizačního plánu,
který předpokládáme v polovině roku 2016, by měla být společnost zbavena staré dluhové zátěže a měla by
z celého procesu vyjít jako finančně stabilní podnik s dostatkem zakázek.

Jednou z klíčových změn na naší straně je změna v managementu naší společnosti. S účinností od dnešního
dne se předsedou představenstva společnosti stane Dr. Ing. Radim Valas, krizový manažer se zkušenostmi
z reorganizací velkých průmyslových podniků, který, jak pevně věříme, společnost provede tímto náročným
obdobím.

Navrhovaná opatření společnost v souladu s insolvenčním zákonem zpracovala do podoby tzv.
reorganizačního plánu, tedy svého druhu dohody s věřiteli o vypořádání jejich pohledávek. V reorganizačním
plánu společnost navrhuje uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů v rozsahu 15% jejich pohledávek.
Kromě toho budou restrukturalizovány pohledávky financujících bank, které se též vzdají podstatné části
svých pohledávek. Takový výsledek je možný jen díky poskytnutí peněžních prostředků ze strany nového
investora, který se stane jediným akcionářem společnosti. Věříme tedy, že reorganizační plán pro Vás bude
přijatelný.

Pro úplnost dodáváme, že většina nezajištěných věřitelů – dodavatelů – bude moct, za podmínek stanovených
daňovými předpisy, odepsat část neuhrazených pohledávek, které v insolvenčním řízení zaniknou – odpis
pohledávky zaniklé v insolvenčním řízení bude daňově uznatelným nákladem.
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Ti z věřitelů – dodavatelů, jejichž plnění ve prospěch společnosti MOTORPAL a.s. podléhalo dani z přidané hodnoty,
budou moci, pokud splní podmínky stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty, provést též opravu daně takovým
způsobem, že DPH z částky, kterou budou nuceni odepsat, budou moci uplatnit jako odpočet daně.
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Pro Vaši snazší orientaci si dovolím stručně shrnout události, k nimž v následujících dnech dojde. Společnost
nyní vyčká na rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku společnosti a o povolení reorganizace, na které bude
mít soud 15 dní od podání insolvenčního návrhu. Pokud půjde vše dle našich předpokladů a soud návrhům
společnosti vyhoví, budete mít 2 měsíce na přihlášení svých pohledávek za naší společností, a to ke
Krajskému soudu v Brně na předepsaném formuláři, který naleznete na webové stránce Ministerstva
spravedlnosti zde: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR. Přihlášení pohledávek
je nezbytnou podmínkou Vaší účasti v insolvenčním řízení jako věřitelů a navrhovaného uspokojení Vašich
pohledávek. Soud by měl současně jmenovat insolvenčního správce a věřitelský orgán, jejichž úlohou bude
mj. na celý proces dohlížet a zajistit jeho soulad se zákonem. Garantem zákonnosti procesu pak bude
insolvenční soud. Společnost nicméně bude nadále řídit její představenstvo a pravomoci jednotlivých
pracovníků zůstanou nezměněné.

Aby mohl celý proces zdárně proběhnout, společnost potřebuje podporu svých věřitelů, o kterou Vás tímto
zdvořile žádám. Tato podpora má svou formalizovanou podobu ve Vašem souhlasu s reorganizačním plánem.
Reorganizační plán si Vám dovolujeme s ohledem na jeho rozsah předložit k posouzení prostřednictvím
odkazu na webové adrese: http://www.motorpal.cz/cz/spolecnost/reorganizace. Na tomto místě najdete také
zprávu o reorganizačním plánu, která shrnuje klíčové body připravené reorganizace a která srozumitelným
způsobem popisuje jednotlivé kroky, které nyní budou následovat.

Společnost zvolila tzv. předjednanou reorganizaci, která je přípustná pouze v případě, že předložený
reorganizační plán přijme alespoň polovina zajištěných věřitelů a alespoň polovina nezajištěných věřitelů
(počítanými dle výše jejich pohledávek). Z tohoto důvodu Vám současně v příloze tohoto dopisu zasíláme dva
důležité dokumenty: „Prohlášení věřitele k reorganizačnímu plánu společnosti MOTORPAL, a.s.“ a „Hlasovací
lístek“. Dovolujeme si Vás proto požádat o doplnění obou těchto dokumentů o identifikační údaje Vaší
společnosti, údaje o Vaší pohledávce za společností MOTORPAL, a.s., vyjádření souhlasu či nesouhlasu s
předloženým reorganizačním plánem a jejich podepsaní oprávněnými zástupci Vaší společnosti s úředně
ověřenými podpisy.

Společnost stanovila pro hlasování věřitelů o reorganizačním plánu lhůtu 20 dní ode dne rozeslání tohoto
dopisu, tj. do 3.2.2016. Tuto lhůtu tímto společnost oznamuje svým známým věřitelům. Proto si Vás
dovolujeme požádat o zaslání obou vyplněných a podepsaných dokumentů ve výše uvedené lhůtě na adresu
společnosti:

MOTORPAL, a.s.
Humpolecká 313/5
587 41 Jihlava – Staré Hory

Vzhledem k velice napjaté situaci s peněžní hotovostí bude nicméně naše společnost nucena podat
insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace prakticky ihned poté, co získá pro předložený
reorganizační plán dostatečnou podporu věřitelů. V případě, že nestihnete hlasovat před tím, než k tomu
dojde a v insolvenčním rejstříku na webové adrese https://isir.justice.cz/ se objeví záznam o zahájení
insolvenčního řízení, prosíme o zaslání obou vyplněných a podepsaných dokumentů na adresu Krajského
soudu v Brně:

Krajský soud v Brně
Husova 15
601 95 Brno

V neposlední řadě bych Vás tímto chtěl informovat o dalších důležitých právních souvislostech zahájeného
insolvenčního řízení.

Předně společnost v tuto chvíli již nesmí hradit žádný ze svých závazků vzniklých před zahájením
insolvenčního řízení; pokud by se tak stalo, jednalo by se o právní úkon, který by mohl být později napaden
insolvenčním správcem pro neúčinnost. Nadto nebude napříště přípustné ani započtení vzájemných
pohledávek společnosti a jejích věřitelů. Tato omezení stanoví zákon.

Na druhou stranu také platí, že další dodávky, které dodavatelé společnosti poskytnou po povolení
reorganizace, společnost hradit může a s tímto také počítá, neboť na základě úvěru poskytnutého investorem
bude mít dostatek prostředků k hrazení nákladů svého provozu a pokračování výroby. Pohledávky z takových
dodávek budou mít v insolvenčním řízení prioritní postavení (pohledávek za majetkovou podstatou) a bez
jejich plné úhrady nebude možné, aby soud reorganizační plán schválil.

****

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
http://www.motorpal.cz/cz/spolecnost/reorganizace
https://isir.justice.cz/
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Rád bych Vás na tomto místě ujistil, že management společnosti a její zaměstnanci vyvíjí maximální úsilí
k udržení podniku v chodu, společnost intenzivně jedná se svými zákazníky o zachování objednávek.
Společnost má vypracovaný business plán na příštích několik let. Předpokladem úspěšnosti našich snah však
není jen vyjádření Vašeho formálního souhlasu s podmínkami reorganizace, ale především kontinuita
dodávek, které společnosti poskytujete Vy, naši dodavatelé.

Jelikož věříme v možnost pokračování našich vzájemných obchodních vztahů, dovolujeme si Vás požádat
o osobní setkání za účelem prodiskutování vzniklé situace a nastavení pravidel naší budoucí spolupráce,
které bychom s Vámi rádi uskutečnili během ledna a února 2016.

S úctou

RNDr. Milan Medonos Ing. Michal Medonos
předseda představenstva člen představenstva
Motorpal, a.s. Motorpal, a.s.




