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Zarząd Arcus Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") informuje, iż skierował wezwanie ("Wezwanie") do 

Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Energa - Operator") w przedmiocie oceny działań 

i zaniechań Energa-Operator dotyczących umów realizacyjnych na dostawę oraz uruchomienie 

infrastruktury licznikowej nr ZP/62/AZU/2011 z dnia 9 września 2011 r., nr ZP/63/AZU/2011 z dnia 26 

sierpnia 2011 r., 

nr ZP/64/AZU/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 r. oraz nr W/1/AZU/00071/12 z dnia 1 lutego 2013 r., a 

także umów realizacyjnych na wykonanie infrastruktury pośredniczącej w technice PLC na terenie 

obszaru instalacyjnego 

nr ZP/66/AZU/2011 i nr ZP/67/AZU/2011 z dnia 25 października 2011 r. (dalej łącznie "Umowy 

Realizacyjne"), zawartych przez Emitenta oraz spółkę pod firmą T-Matic Systems S.A. z siedzibą w 

Warszawie ("T-Matic"). 

Przedmiotem Wezwania jest (i) żądanie zapłaty przez Energa - Operator łącznej kwoty 

174.111.458,96 złotych tytułem naprawienia szkody poniesionej przez Emitenta oraz (ii) 

natychmiastowego zaprzestania nieuprawnionych działań i zaniechań Energa-Operator dotyczących 

Umów Realizacyjnych oraz zaistniałego pomiędzy stronami sporu, które powiększałyby szkodę Spółki 

oraz T-Matic, lub (iii) które prowadziłyby do naruszania dóbr osobistych Emitenta lub T-Matic. W 

Wezwaniu zastrzeżono także, że niezastosowanie się do treści Wezwania będzie skutkowało 

podjęciem kroków prawnych celem ochrony naruszonego interesu prawnego Spółki oraz T-Matic. 

Stosownie do treści Wezwania, zawinione i bezprawne działanie Energa - Operator polega 

w szczególności na wadliwym ukształtowaniu zamówienia publicznego, na podstawie którego 

zawarte zostały Umowy Realizacyjne będące przedmiotem sporu oraz braku podjęcia przez Energa - 

Operator działań, które prowadziłyby do zażegnania tego sporu. Ponadto Energa - Operator w sposób 

niezasadny / bezprawny doprowadziła do naliczenia kar umownych oraz ponosi również 

odpowiedzialność za brak zapłaty za wykonane prace dodatkowe. Powyższe działania i zaniechania 

rzutowały następnie na proces prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, przekładając się 

na konkretną wartość utraconego zysku Spółki. Powyższe stanowi podstawę odpowiedzialności 

Energa - Operator za szkody, które poniósł Emitent, a których naprawienia Spółka oczekuje w 

Wezwaniu. 


