Szanowni Akcjonariusze Porozumienia.
Chciałem Państwa powiadomić o ostatnich działaniach PAE . W chwili obecnej nie publikujemy treści
tych dokumentów ze zrozumiałych względów (strategia procesowa, dobro prowadzonych
postępowań, niejawne informacje ujawnione w treści pism).

I.

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej złożony został wniosek w sprawie
udostepnienia treści dokumentu ugody z dnia 14 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Skarbem
Państwa, a między innymi: Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, spółką prawa francuskiego
Vivendi SA oraz spółką prawa niemieckiego Deutsche Telekom A.G., a dotyczącej praw
udziałowych
w
spółce
pod
firmą
Polska
Telefonia
Cyfrowa
sp. z o. o. (w chwili obecnej wniosek nie zamieszczony na stronie).

II.

Zostało złożone pismo do Prezesa Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w
sprawie konieczności pilnego rozpoznania sprawy dotyczącej podatku dochodowego za
2011r. Sprawa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2011r. (płatność za
udziały PTC) w wysokości 700mln zł. (pismo w chwili obecnej nie zamieszczone na stronie).
Nasza
informacja
w
tej
sprawie
znajduje
się
na
stronie
http://porozumienieelektrim.pl/informacje-fsk-1713.pdf
Samo uwolnienie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2006r
700mln złotych oraz 2011r. również 700 mln złotych daje razem kwotę 17 złotych / 1 akcję.

III.

Złożono wniosek do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości o objęcie nadzorem
postępowania przygotowawczego – śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową
Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej w sprawie o sygn.
akt PO II Ds 26.2020. Organem zapewniającym obsługę Prokuratora Generalnego jest
Prokuratura Krajowa, gdzie osobnym pismem zostaliśmy poinformowani o przekazaniu
sprawy do Prokuratury Krajowej jako organu obsługującego Prokuratora Generalnego
(wniosek w chwili obecnej nie zamieszczony na stronie).

IV.

Elektrim S.A. przegrał w dwóch instancjach sprawę o stwierdzenie nieważności uchwały
skreślającej punkty porządku obrad PAE na NWZA w lipcu i sierpniu 2018 r.
Wyrok jest prawomocny, niemniej Elektrim złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.
Pełnomocnik powoda Jakub Ciborowski złożył odpowiedź na skargę, w której wniósł o
wydanie postanowienia o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania. Ewentualnie,
na wypadek przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania, wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej
w całości.
Również Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego jako interwenient uboczny sprawy w
odpowiedzi na skargę kasacyjną pozwanego – Elektrim S.A. wniósł o nieprzyjęcie skargi
kasacyjnej do rozpoznania ewentualnie na wypadek przyjęcia skargi o jej oddalenie w całości.
Oczekujemy na ostateczny wyrok SN.

V.

VI.

VII.

Elektrim przegrał w I instancji sprawę o uchylenie uchwały skreślającej pkt. porządku obrad
PAE dot. NWZA odbytego w listopadzie 2019 r. Wyrok jest nieprawomocny. Elektrim wniósł
apelację. Oczekujemy na doręczenie apelacji pełnomocnikowi.
Prowadzone jest postępowania w sprawie wniosku o powołanie rewidentów do spraw
szczególnych między innymi w sprawie zagadnień ugody PTC, przewłaszczenia ZE PAK, czy
pożyczek powyżej 10 mln. udzielanych podmiotom powiązanym udzielanych przez Elektrim
S.A.
Prowadzone jest postępowania w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw
szczególnych w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Pantanamo i objęcia udziałów
przez podmiot spoza Grupy Elektrim poniżej wartości rynkowej. W tej sprawie referendarz
wydał pozytywne dla PAE rozstrzygnięcie. Elektrim złożył skargę na orzeczenie referendarza,
która została odrzucona. Elektrim wniósł do Sądu Okręgowego zażalenie na postanowienie o
odrzuceniu skargi. Sprawa jest w toku. W razie prawomocnego oddalenia zażalenia – do
Spółki wejdzie rewident. Tak więc szanse, że sprawa zakończy się pomyślnie wydają się być
stosunkowo wysokie.

VIII.

Pełnomocnik złożył pozew o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyboru podmiotu
prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki jako uchwały sprzecznej z dobrymi obyczajami i
prowadzącej do pokrzywdzenia akcjonariuszy wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia (
w chwili obecnej pozew nie zamieszczony na stronie). Pozew został złożony wraz z
wnioskiem o zabezpieczenie powództwa (m. in. poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej
uchwały).

IX.

O wniesieniu pozwu o uchylenie uchwały z 30 marca 2021 r. zostaną na początku tego
tygodnia odrębnymi pismami poinformowani: KNF i KDPW. W pismach zawarte będą wnioski
o uwzględnienie faktu wniesienia powództwa we wszelkich czynnościach dotyczących Spółki.
Pisma są już przygotowane. Czekają na zatwierdzenie przez Radę i wysyłkę.

X.

PAE pozyskało w trybie nowych przepisów obowiązujących od 1 marca 2021 r. listę
wszystkich akcjonariuszy Elektrim S.A. Akcjonariuszy jest około 8000 , z czego w PAE jedynie
670. Wnioski z analiz listy płyną takie, iż akcjonariat jest mocno rozproszony.
Zidentyfikowaliśmy tylko 1 dużego akcjonariusz (ok. 1 mln akcji). Z uwagi na przepisy o
ochronie danych osobowych – pozyskanej listy nie możemy upublicznić, ale pozyskane
informacje wykorzystujemy w prowadzonych postępowaniach.

Z poważaniem
Daniel Olechnowicz

