
Raport bieżący 5/2017 

 

Zarząd Arcus S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 i 4/2017, niniejszym 

informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku, IX Wydział 

Gospodarczy z dnia 13 kwietnia 2017 r. ("Postanowienie") udzielającego, na wniosek Emitenta i T-

matic Systems S.A. ("T-matic"), zabezpieczenia roszczenia przysługującego Emitentowi oraz T-matic 

(dalej łącznie "Uprawnieni") przeciwko Energa-Operator S.A. ("Energa") o nakazanie Energa zwrotu 

na rzecz ubezpieczyciela - Ergo Hestia S.A. ("Ergo-Hestia"): 

 

1) kwoty 4.798.851,15 złotych, tj. wydania bezpodstawnie uzyskanej kosztem Emitenta korzyści z 

tytułu realizacji przez Ergo-Hestia, na żądanie Energa, gwarancji należytego wykonania łączącej 

Uprawnionych z Energa umowy realizacyjnej z dnia 1 lutego 2013 r. na dostawę i uruchomienie 

infrastruktury licznikowej, o której to umowie Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2013 

("Umowa"), w związku ze zgłoszonymi roszczeniami Energa wobec Emitenta i T-matic z tytułu 

rzekomego nienależytego wykonania Umowy (o których była mowa w raporcie bieżącym Emitenta nr 

25/2015); 

 

2) kwoty 4.798.851,15 złotych, tj. wydania bezpodstawnie uzyskanej kosztem T-matic korzyści z 

tytułu realizacji przez Ergo-Hestia, na żądanie Energa, gwarancji należytego wykonania Umowy. 

 

Zgodnie z treścią Postanowienia, Sąd orzekł o zabezpieczeniu powyższego roszczenia poprzez 

unormowanie praw i obowiązków stron postępowania zabezpieczającego na czas jego trwania, w ten 

sposób, że: 

 

a) nakazał Energa zwrot na rzecz Ergo-Hestia kwoty 9.597.702,30 złotych w terminie 30 dni od daty 

wydania Postanowienia, pod warunkiem wydania przez Ergo-Hestia gwarancji zapłaty na rzecz Energa 

kwoty 9.597.702,30 złotych, możliwej do realizacji w przypadku prawomocnego zakończenia, na 

niekorzyść Uprawnionych, przyszłego postępowania sądowego wszczętego (w ślad za 

postępowaniem zabezpieczającym, w którym wydane zostało Postanowienie) przez Uprawnionych 

przeciwko Energa o roszczenia zabezpieczone Postanowieniem ("Postępowanie"); 

 

b) nakazał Uprawnionym wystąpić do Ergo-Hestia o wydanie gwarancji zapłaty na rzecz Energa kwoty 

9.597,702,30 złotych, możliwej do realizacji w przypadku prawomocnego zakończenia Postępowania 

na niekorzyść Uprawnionych, z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2017 r., oraz 

występować każdocześnie o wydłużanie przez Ergo-Hestia okresu obowiązywania ww. gwarancji na 

kolejne okresy roczne po dniu 31 grudnia 2017 r. do czasu prawomocnego zakończenia 

Postępowania, przy czym wydłużenia takie powinny nastąpić do 30 grudnia każdego kolejnego roku). 

 

Ponadto, Postanowienie wyznacza Uprawnionym dwutygodniowy termin do złożenia pozwu 

dotyczącego roszczeń zabezpieczonych Postanowieniem, pod rygorem upadku udzielonego 



zabezpieczenia. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne od chwili jego wydania, jednak stronie 

przeciwnej przysługuje na nie zażalenie. 


