
RAPORT BIEŻĄCY Nr 64/2011 

 

Data sporządzenia: 

20.09.2011 

 

Temat: 

Otrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego 

z Umowy Inwestycyjnej zawartej pomiędzy Emperia Holding S.A. oraz Eurocash S.A. 

 

Informacja: 

Zarząd Emperia Holding S.A. informuje, że w dniu 19 września 2011 r. Sąd Okręgowy  

w Lublinie  doręczył Emperii Holding S.A.  (Spółka) i spółce zależnej P1 Sp. z o.o. 

postanowienie z dnia 2 września 2011 r.  o zabezpieczeniu roszczenia Eurocash dochodzonego  

w przyszłym procesie arbitrażowym o ustalenie istnienia stosunku prawnego wynikającego  

z zawartej pomiędzy Eurocash S.A. oraz Emperia Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2010 r. 

umowy inwestycyjnej oraz o ustalenie ceny za udziały i akcje objęte tą umową inwestycyjną, 

poprzez: (a) zakazanie P1 Sp. z o.o. (zwana dalej P1) zbywania udziałów i akcji należących do 

P1 w następujących spółkach: (i) Tradis Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie; (ii) Detal Koncept 

Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie; (iii) Lewiatan Zachód Spółka z o.o. z siedzibą w Stargardzie 

Szczecińskim; (iv) Lewiatan Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku; (v) Drogerie Koliber 

Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach; (vi) Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej; oraz  

(vii) Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z siedzibą w Warszawie, a akcje i udziały te zwane są 

dalej łącznie „Udziałami”, a akcje wskazane powyżej zwane są dalej łącznie „Akcjami”);  

(b) zakazanie spółce P1 obciążania jakimikolwiek prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi 

Udziałów i Akcji, (c) zakazanie Emperia oraz spółce P1 odbierania z depozytu notarialnego:  

(i) dokumentów akcji imiennych spółki Euro Sklep S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej;  

(ii) dokumentów akcji zwykłych imiennych spółki pod Partnerski Serwis Detaliczny S.A. z 

siedzibą w Warszawie, zdeponowanych zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej 

zawartej pomiędzy Eurocash S.A. oraz Emperia Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2010r. 

 

Wydanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczeń Eurocash S.A. pozostaje bez wpływu na 

strategię działania Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. Spór pomiędzy stronami umowy 

inwestycyjnej będzie rozstrzygany przez sąd polubowny, o czym Spółka informowała w raporcie 

bieżącym nr 60 w dniu 12 września 2011 r. 

 

Podstawa prawna: 

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

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych  

 


