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Typ raportu: bieżący 

 

Numer: 11/2014 

 

Data sporządzenia: 03.04.2014 

 

Spółka: Solar Company S.A. 

 

 

Tytuł: Informacja o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia 

nieważności lub uchylenia uchwały bądź oddalenia powództwa 

 

 

Treść raportu: 

Zarząd Solar Company S.A. (Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku Sąd 

Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny, w sprawie z powództwa Funduszu Inwestycyjnego 

Quercus Absolute Return FIZ, którym zarządza i w imieniu którego działa Quercus Towarzystwo 

Funduszy Inwestycyjnych S.A. przeciwko Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie o sygn. 

akt ICa 959/13 wydał wyrok oddalający apelację pozwanej od wyroku z dnia 27 czerwca 2013 roku 

Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy, sygn. akt. IX Gc 130/13, na mocy którego 

zostały uchylne uchwały nr WZA.41/01/13 i WZA.43/01/13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 3 stycznia 2013 roku (o czym Spółka informowała 

raportem bieżącym nr 28/2013).  

 

Ponadto Sąd II Instancji zasądził od Solar Company S.A.: 

- na rzecz Quercus Absolute Return FIZ kwotę 540 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego przed 

Sądem II Instancji; 

- na rzecz Skarbu Państwa kwotę 540 zł tytułem kosztów procesu przed Sądem II Instancji. 

 

Wyrok ten jest prawomocny.   

 

 

 

Podstawa prawna:  

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 

2009 Nr 185, poz. 1439 ze zm.) w związku z §38 ust. 1 pkt. 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
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emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 

lutego 2009 roku Nr 33, poz. 259 ze zm.). 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Stanisław Bogacki – Prezes Zarządu 


