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          Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o częściowym wstrzymaniu 

wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 r.

Podstawa prawna wybierana w ESPI

        

art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej jako "Emitent") informuje, iż w dniu 08.07.2013 r. 
otrzymał informację od pełnomocnika Emitenta o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 
Wydział XXVI Gospodarczy postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia 
wydanego w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia z wniosku Emitenta przeciwko Konsorcjum 
Stali S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Konsorcjum Stali”) przez Sąd Okręgowy w Warszawie
 w dniu 25 czerwca 2013 roku.

Sąd postanowił częściowo wstrzymać wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z dnia 
25 czerwca 2013 roku poprzez:
- wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w zakresie obejmującym zakazanie 
Konsorcjum Stali złożenia Emitentowi żądania zakupu 2 117 647 (dwa miliony sto siedemnaście 
tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F i 352 941 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące
 dziewięćset czterdzieści jeden) akcji serii B Emitenta, zgodnie z punktem 4.7 Porozumienia 
Inwestycyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r. 
Sąd podtrzymał postanowienie o zabezpieczeniu w części dotyczącej zakazania Konsorcjum Stali 
wystosowywania względem Emitenta wezwania do zapłaty kary umownej na podstawie punktu 4.12 
Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy Emitentem 
a Konsorcjum Stali.
Sąd jednocześnie oddalił wniosek Konsorcjum Stali w przedmiocie uzależnienia wykonania 
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez Emitenta na zabezpieczenie roszczeń 
Konsorcjum Stali powstałych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu, w wysokości 
25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
Pomimo obowiązywania zabezpieczenia udzielonego na rzecz IDM zakazującego składania wezwań
do zawarcia umowy (raport bieżący nr 28/2013), Konsorcjum Stali S.A. konsekwentnie narusza 
przedmiotowy zakaz i składa kolejne wezwania ostanie złożyło w dniu 5 lipca 2013 roku.
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