
Ostrów Mazowiecka, dn. 2 czerwca 2022 r. 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2022/korekta 

 

Temat: Informacja poufna – reorganizacja Spółki 

 

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej  (dalej: Emitent lub 

Spółka) w nawiązaniu do przekazanego w dniu 28 marca 2022 r. raportu bieżącego nr 10/2022 

dotyczącego informacji o wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą na przeprowadzenie 

reorganizacji Spółki poniżej podaje uzupełniające informacje dot. reorganizacji Spółki. 

Zarząd FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: FORTE lub Spółka) w dniu 28 marca br. po 

otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej FORTE na mocy uchwały nr 1/2022 z dnia 28 marca 

2022  r.  postanowił dokonać reorganizacji Spółki polegającej  na przejściu części zakładu 

pracy, tj. części Oddziału FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w Białymstoku (dalej: Oddział Spółki) 

na nowego pracodawcę, tj. aktualnie  SPECIFIC Sp. z o. o. (wcześniej Przedsiębiorstwo 

Handlowo - Usługowe "SPECIFIC" Paweł Ściesiński z siedzibą w Supraślu, NIP: 9661748504, 

REGON: 200125646) w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu pracy. Przeprowadzenie reorganizacji 

Spółki, nie prowadzi do zbycia żadnych składników majątkowych Spółki, ani też części 

Oddziału w Białymstoku. Reorganizacja Spółki polega na przejściu części zakładu pracy, 

tj.  części Oddziału w Białymstoku na nowego pracodawcę na podstawie art. 23¹ § 3  ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1320 z późn. zm.). Oznacza 

to, że ok. 300 dotychczasowych pracowników Oddziału już zostało lub zostanie w dniu 1 lipca 

br. przejętych przez nowego pracodawcę. Przejście części zakładu pracy na nowego 

pracodawcę nastąpiło w wyniku zawarcia umowy dotyczącej wynajmu części hali produkcyjnej 

i wybranych składników majątku FORTE, tj. 5 maszyn, w celu prowadzenia działalności 

polegającej na produkcji mebli tapicerowanych. Reorganizacja obszaru produkcji w Spółce, 

pozwoli na optymalne wykorzystanie parku maszynowego FORTE poprzez relokalizację 

wybranych maszyn i urządzeń dotychczas wykorzystywanych w Oddziale w Białymstoku do 

innych zakładów produkcyjnych Spółki. Zarząd Spółki szacuje, że zmiany te pozwolą 

zbilansować wydajności poszczególnych węzłów produkcyjnych i umożliwią podniesienie 

wydajności i efektywności produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych FORTE o ok. 

10%, co przełoży się na oszczędność kosztów w wysokości ok. 10 mln zł w skali roku 

w  kolejnych latach, a jednocześnie nie spowoduje negatywnych skutków dla przejmowanych 

przez SPECIFIC pracowników Oddziału w Białymstoku. 

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. planuje zaangażować się kapitałowo w SPECIFIC Sp. z o. o. 

poprzez objęcie 50% udziałów w kapitale zakładowym SPECIFIC Sp. z o. o. Szczegółowe 

warunki zaangażowania Spółki w SPECIFIC Sp. z o. o. są w trakcie uzgadniania. 

Zacieśnienie współpracy pomiędzy FORTE a SPECIFIC Sp. z o. o. pozwoli na dostosowanie 

oferty FORTE do oczekiwań klientów poprzez możliwość oferowania także mebli 

tapicerowanych. 

 

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR. 


