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Temat: 

Informacja o postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Katowicach stwierdzającego upadek 

zabezpieczenia polegającego na zakazie odkupu akcji przez spółkę Bowim S.A.  

 

Podstawa prawna: 

Art. 56 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie – aktualizacja informacji   

 

Treść raportu: 

Zarząd „KONSORCJUM STALI” S.A. w Warszawie (dalej: "Emitent") w nawiązaniu do raportu 

bieżącego nr 19/2013 informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono pełnomocnikowi Emitenta 

postanowienie z dnia 9 października 2013 r. wydane przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 

stwierdzające upadek zabezpieczenia udzielonego Domowi Maklerskiemu IDM S.A. z siedzibą 

w Krakowie przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 21 maja 2013 r. 

polegającego na zakazie odkupu akcji przez spółkę Bowim S.A. 

Postanowienie jest prawomocne. 

Emitent wskazuje, iż wydane przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienie o upadku 

zabezpieczenia potwierdza dotychczas prezentowane stanowisko Emitenta o upadku 

zabezpieczenia udzielonego spółce Dom Maklerski IDM S.A. z mocy prawa, na podstawie art. 

744 k.p.c., jeszcze przed wydaniem postanowienia przez Sąd Apelacyjny w Katowicach 

w dniu 5 lipca 2013 r. o zmianie zabezpieczenia (o którym Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 26/2013).  

Jednocześnie, wobec upadku zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 

w dniu 25 czerwca 2013 r. na wniosek Bowim S.A. z siedzibą w Sosnowcu, wskutek 

postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2013 r. (o którym Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 25/2013) nie istnieje zabezpieczenie ani z wniosku Domu 

Maklerskiego IDM S.A. ani z wniosku Bowim S.A. uniemożliwiające spółce Bowim S.A. 

wykonanie Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. w zakresie odkupu 

2.117.647 akcji serii „F” i 352.941 akcji serii „B”, na co Bowim S.A. wskazywał w swoich 

raportach bieżących. 

W związku z powyższym, doręczenie spółce Bowim S.A. wezwania do zakupu akcji (o którym 

Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2013) oraz wezwania spółce Bowim S.A. do 

zapłaty kary umownej w kwocie 25.000.000 zł na podstawie pkt. 4.12 Porozumienia 

Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r. (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym 

nr 26/2013) było skuteczne. 

W konsekwencji, niedokonanie odkupu akcji przez Bowim S.A. skutkuje istnieniem 

i wymagalnością wierzytelności o zapłatę kwoty 25.000.000 zł z tytułu kary umownej 

i możliwością dochodzenia jej przez Emitenta na drodze sądowej. 

 


