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Temat: 

Informacja o doręczeniu postanowienia sądu w przedmiocie zażalenia na zabezpieczenie z 

wniosku Domu Maklerskiego IDM S.A. 

 

 

Podstawa prawna: 

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

 

Treść raportu: 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2013, Zarząd  „KONSORCJUM STALI” S.A. 

w Warszawie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 8 lipca 2013 r. doręczono 

pełnomocnikowi Emitenta postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 lipca 

2013 r. w przedmiocie zażalenia Emitenta z dnia 10 czerwca 2013 r. na postanowienie Sądu 

Okręgowego w Katowicach z dnia 21 maja 2013 r. o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek 

Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie. 

Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie w punkcie 1 tiret 1 w ten sposób, 

że oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez zakazanie obowiązanej „Konsorcjum 

Stali” Spółce Akcyjnej w Warszawie złożenia „Bowim” Spółce Akcyjnej w Sosnowcu żądania 

zawarcia umowy sprzedaży 2 117 647 akcji serii F i 352 941 akcji serii B „Bowim” Spółki 

Akcyjnej w Sosnowcu, zgodnie z punktem 4.7 Porozumienia inwestycyjnego zawartego 

w dniu 3 grudnia 2010 roku, a w pozostałym zakresie zażalenie oddalił pozostawiając 

rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego orzeczeniu kończącemu 

postępowanie w sprawie.  

W uzasadnieniu Sąd wskazał między innymi, iż zakazanie skarżącej (tj. Emitentowi) 

wystosowania do „Bowim” S.A. w Sosnowcu żądania zawarcia umowy sprzedaży akcji 

na warunkach określonych w Porozumieniu Inwestycyjnym z dnia 3 grudnia 2010 roku 

prowadzi do zaspokojenia roszczenia uprawnionej już na etapie postępowania 

zabezpieczającego, czyniąc do facto bezprzedmiotowym dalsze prowadzenie sporu, gdyż 

żądanie przez Konsorcjum Stali S.A. od Bowim S.A. zawarcia umowy sprzedaży akcji serii F i B 

Bowim S.A., zgodnie z punktem 4.7 i 4.8 Porozumienia inwestycyjnego, może być 

zrealizowane przez nią jedynie w okresie od 1 lipca 2013 roku do 16 lipca 2013 roku. 

 

 


