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udostępnienia Międzynarodowego Centrum Kongresowego w 
Katowicach na potrzeby szpitala tymczasowego 

Treść:  
 
Zarząd spółki Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości SA _Emitent_, przekazuje niniejszym korektę raportu 
ESPI nr 15/2020 z dnia 28 października 2020 r. Korekta dotyczy doprecyzowania informacji zawartej w oryginalnym 
raporcie nt. wykonywania koncesji w zakresie MCK przez spółkę zależną PTWP Event Center sp. z o.o. , o której Emitent 
informował w raporcie bieżącym nr 3/2016 z 4.02.2016 r. 
Treść raportu po korekcie: 
"Zarząd Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A. _Emitent_, powziął informację, że jej spółka zależna 
PTWP Event Center Sp. z o.o., operator eventów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym _MCK_ zgodnie z 
umową koncesji z Miastem Katowice, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2016 z 4.02.2016 r. 
otrzymała polecenie Ministra Zdrowia do udostępnienia nieruchomości na potrzeby organizacji szpitala tymczasowego 
przez komórkę organizacyjną SPZPZ MSWiA w Katowicach i w związku z epidemią COVID-19. Wykonanie decyzji 
spowoduje, że do dnia 30.04.2021 r. znaczna część powierzchni MCK zostanie wykluczona z użytku komercyjnego. 
Umowa koncesji z dnia 4.02.2016 r. nadal obowiązuje.  
Polecenie Ministra Zdrowia zostało wydane na podstawie art. 11h ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19.  
W celu zabezpieczenia nieruchomości i utrzymania obiektu na potrzeby szpitala tymczasowego, PTWP Event Center Sp. 
z o.o., ustaliła niezwłocznie z Wojewodą Śląskim i Szpitalem MSWiA warunki udostępnienia, za pokryciem niezbędnych 
kosztów funkcjonowania. Jeśli taka umowa zostanie zawarta, koszty opłaty koncesyjnej oraz podatku od nieruchomości 
dla Miasta Katowice zostaną pokryte przez Wojewodę Śląskiego lub szpital.   
Umowa na udostępnienie zostanie podpisana po akceptacji ustalonych z Wojewodą warunków przez MSWiA i 
Ministerstwo Zdrowia i uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Katowice jako właściciela obiektu.  
Emitent wskazuje przy tym, że ostateczny wpływ polecenia i ewentualnej umowy jw. na funkcjonowanie MCK i spółki 
zależnej, jest obecnie nieznany i uzależniony od czynników, które pozostają poza kontrolą Emitenta _w tym np. czasu 
trwania ograniczeń prawnych związanych z organizacją eventów w MCK_. 
Skutki ograniczeń jw. mogą mieć jednak negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Emitenta, w szczególności 
spółki zależnej PTWP Event Center sp. o.o., która miała realizować umowę koncesji. Na dzień sporządzenia niniejszego 
raportu nie jest jednak możliwe pełne oszacowanie tych skutków." 
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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