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          Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A.

Podstawa prawna wybierana w ESPI

        

art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej jako "Emitent") informuje, iż w dniu 15 lipca 2013r. 
pełnomocnik procesowy Emitenta, w wykonaniu zobowiązania zawartego w postanowieniu Sądu 
Okręgowego w Warszawie Wydział XXVI Gospodarczy z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt XXVI 
GCo 92/13, złożył pozew przeciwko Konsorcjum Stali S.A.  z siedzibą w Warszawie (dalej jako: 
„Konsorcjum Stali”) o stwierdzenie nieważności umowy - Porozumienia Inwestycyjnego zawartego 
w dniu 3 grudnia 2010 r. pomiędzy Emitentem a Konsorcjum Stali, w szczególności w zakresie:
a) zobowiązania Emitenta do zawarcia z Konsorcjum Stali umowy sprzedaży na mocy której 
 Emitent nabędzie od Konsorcjum Stali 2.117.647 (dwa miliony sto siedemnaście tysięcy 
 sześćset czterdzieści siedem) akcji serii F i 352.941 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące 
 dziewięćset czterdzieści jeden) akcji serii B Emitenta za cenę ustaloną wg algorytmu: 
 cena zapłacona za jedną akcję, czyli 8,50 (osiem 50/100) zł powiększona o kwotę równą 
 oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej równej WIBOR3M z pierwszego dnia 
 roboczego danego okresu plus 2%;
b) zobowiązania Emitenta do zapłaty na rzecz Konsorcjum Stali kary umownej w wysokości 
 25.000.000 (dwudziestu pięciu milionów) złotych za niewykonanie zobowiązań, o których 
 mowa w pkt a) powyżej.
Wartość przedmiotu sporu wynosi 25.000.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).
W ocenie Zarządu Emitenta powództwo jest w pełni uzasadnione, albowiem potencjalne wykonanie 
zobowiązań wynikających z Porozumienia inwestycyjnego zawartego pomiędzy Emitentem 
a Konsorcjum Stali w dniu 3 grudnia 2010 r.  byłoby  nieważne ze względu na sprzeczność 
z szeregiem bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, a ich ewentualne 
wykonanie narusza w rażący sposób prawa pozostałych akcjonariuszy Emitenta.
Podstawa prawna szczegółowa:
- § 5 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim.
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