
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku z opublikowaniem w dniu 26 kwietnia 2021 r. zaproszenia przez WNB Holding (spółki kontrolowanej przez Zygmunta 
Solorza) do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A. po proponowanej cenie zakupu wynoszącej 18 zł za akcję - 
poniżej przedstawiamy stanowisko Rady Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim. 
 
1. W pełni podtrzymujemy stanowisko Rady opublikowane w stosunku do poprzedniego zaproszenia z dnia 22 grudnia 2020 roku (przez 

Karswell Ltd.). Cena 18 zł za akcję Elektrimu jest rażąco zaniżona! Kolejne zaproszenie w tej samej cenie uznajemy za następną próbę 
przejęcia akcji spółki Elektrim, przez podmioty powiązane z panem Zygmuntem Solorzem, za ułamek wartości tych akcji. W poprzednim 
stanowisku wskazaliśmy wpływ zakończonych postępowań podatkowych, oraz składniki majątku, których sumaryczna wartość (giełdowa 
i/lub godziwa) przypadająca na jedną akcję wielokrotnie przekracza cenę 18 zł, proponowaną przez spółki Pana Solorza - sama wstępnie 
skalkulowana wartość wyłącznie księgowa 1 akcji ustalona wyłącznie w oparciu o jawne publicznie informacje to około 50 zł (sic!). 
 

2. Zygmunt Solorz próbuje wykorzystać obecną, trudną sytuację wielu akcjonariuszy mniejszościowych w dobie pandemii koronawirusa, przy 
jednoczesnym braku możliwości sprzedaży akcji Elektrim S.A. na GPW po cenie weryfikowanej przez rynek. 
 

3. Zygmunt Solorz z jednej strony twierdzi, iż nasze zarzuty o wyprowadzaniu aktywów ze spółki Elektrim S.A. są nieprawdziwe, a 
jednocześnie blokuje na wszelkie możliwe sposoby proces powołania niezależnego biegłego rewidenta do spraw szczególnych, który mógłby 
zweryfikować zastrzeżenia stawiane przez akcjonariuszy mniejszościowych. Podobnie jest ze sprawą rzetelnej wyceny i określeniem 
wartości godziwej spółki Elektrim S.A. – blokowane są wszelkie inicjatywy prowadzące do dokonania takiej wyceny przez niezależnych 
biegłych, aby w kolejnych zaproszeniach zdążyć skupić jak najwięcej akcji Elektrimu za ułamek ich wartości. 
 
Blokowanie powołania niezależnych rewidentów ze strony głównego akcjonariusza spółki Elektrim S.A. przybrało wręcz formę łamania 
prawa. Do takich konkluzji doszły dwa składy orzekające w dwóch instancjach sądowych rozpatrujących sprawy z powództwa akcjonariuszy 
mniejszościowych (sygnatura akt w warszawskim Sądzie okręgowym: XX GC 936/18 i w warszawskim Sądzie Apelacyjnym: VII AGa 
706/20). 
 
Gdyby Zygmunt Solorz miał uczciwe zamiary, to zamiast podejmować kolejne próby przejęcia akcji spółki Elektrim S.A. za ułamek ich 
wartości, zgodziłby się, aby niezależni od stron sporu biegli, przeanalizowali i ocenili wpływ transakcji, do których mają zastrzeżenia 
mniejszościowi akcjonariusze, na stan majątku spółki (przewłaszczenia PAK, wyprowadzenie połowy Portów Praskich, nieuzasadnione 
pożyczki wewnątrz grupy kapitałowej, utajnione rozliczenia w ramach ugody dot. PTC etc.) oraz zgodziłby się na dokonanie wyceny wartości 
godziwej spółki Elektrim S.A. z uwzględnieniem rekompensaty finansowej, gdyby potwierdziły się nasze podejrzenia. I dopiero na takiej 
podstawie godziwej wyceny ogłosiłby Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim S.A. 
 
W opinii Rady Porozumienia Akcjonariuszy Mniejszościowych spółki Elektrim S.A. takiego uczciwego podejścia ze strony Zygmunta Solorza 
brakuje i to budzi nasz sprzeciw. 
 

4. Apelujemy do mediów o zainteresowanie się bezprawnymi działaniami, niezgodnymi z dobrymi obyczajami i praktykami, a podejmowanymi 
przez akcjonariusza większościowego spółki Elektrim S.A., który blokuje na wszelkie sposoby możliwość dojścia do prawdy nt. transakcji, 
w ramach których, w opinii akcjonariuszy mniejszościowych, mógł zostać wyprowadzony ze spółki majątek wartości kilku miliardów złotych. 
 

5. Apelujemy do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro 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 dot. podejrzenia wyprowadzenia połowy Portów Praskich z grupy kapitałowej Elektrimu po zaniżonej 
wartości, co stanowiło, w opinii akcjonariuszy mniejszościowych, szkodę dla spółki w kwocie kilkuset milionów złotych. Oczekujemy, ze 
akcjonariusze mniejszościowi, których prawa majątkowe zostały tu naruszone, będą mieli możliwość zapoznania się z aktami sprawy, która 
ich żywotnie dotyczy.  
 

6. Dziękujemy UKNF za aktywną postawę w postępowaniach zainicjowanych przez akcjonariuszy mniejszościowych w sprawach dot. spółki 
Elektrim S.A. Apelujemy o niewyrażenie zgody na wyjście spółki Elektrim spod obowiązków Ustawy o ofercie publicznej. 
 
Dziękujemy tym sądom, które pomimo pandemii sprawnie działają na rzecz wyjaśnienia spraw zgłoszonych przez akcjonariuszy 
mniejszościowych.  
 
Prosimy również te sądy, które są w zwłoce, aby zaktywizowały swoje działania. Naszym celem nie jest trwanie w sporach sądowych, lecz 
doprowadzenie w ich efekcie do jawności i transparentności we wszystkich aspektach, które dotyczą spółki Elektrim S.A., jej majątku, i 
podejrzanych transakcji.  
 
 
Ponad 8.000 (osiem tysięcy) akcjonariuszy mniejszościowych Elektrim S.A., to wraz rodzinami kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków. Im wszystkim należy się uczciwe wyjaśnienie podejrzanych transakcji. Tym kilkudziesięciu 
tysiącom Polaków należy się uczciwe rozliczenie za posiadane przez nich akcje spółki Elektrim S.A., a nie 
ułamek ich wartości tylko dlatego, bo po drugiej stronie jest wpływowy biznesmen i magnat medialny, który 
jest przekonany, że dzięki swojej potędze może przejąć akcje za wielokrotnie zaniżoną cenę, w poczuciu 
braku konsekwencji prawnych (roszczeń) jaką mu daje forma Zaproszenia do składania ofert, zamiast 
ogłoszenia Wezwania zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej. 
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