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Oddalenie przez Sąd zażalenia akcjonariusza na postanowienie o uchyleniu postanowienia o udzieleniu
zabezpieczenia i oddaleniu wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizac ja informacji

Treść raportu:

Zarzą d spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawią zaniu do raportu bieżą cego nr 30/2015 z dnia
28 września 2015 roku – niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomoś ć o wydaniu
przez Są d Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 22 marca 2016 roku, postanowienia, o oddaleniu
zażalenia akcjonariusza Piotra Szczęsnego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział
Gospodarczy z dnia 24 wrześ nia 2015 roku, którym to postanowieniem uchylono zaskarżone przez Spółkę
postanowienie tegoż Sądu z dnia 23 lipca 2015 roku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych
przez akcjonariusza roszczeń o stwierdzenie nieważnoś ci albo uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całoś ci prawa poboru
akcji serii H i I oraz nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I oraz
zmiany Statutu Spółki poprzez wstrzymanie wykonalnoś ci tych uchwał, a także oddalono złożony przez Piotra
Szczęsnego wnioskek o zabezpieczenie roszczeń dotyczą cych przywołanych uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku.
Zarzą d spółki Gremi Inwestycje S.A. informuje ponadto, że wydane przez Są d Apelacyjny w Warszawie VI Wydział
Cywilny w dniu 22 marca 2016 roku, postanowienie oddalające zażalenie akcjonariusza Piotra Szczęsnego jest
prawomocne i nie służy od niego środek zaskarżenia.

GREMI INWESTYCJE SA
(pełna nazwa emitenta)
GREMI INWESTYCJE

Finanse inne (fin)

(skróc ona nazwa emitenta)
30-011

(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)

Kraków

(kod poc ztowy)

(miejscowość)

Wrocławska

53
(ulica)

(numer)

(12) 632-13-50

(12) 637-71-80
(telefon)

(fax)

gremimedia@gremi.pl

www.gremimedia.eu

(e-mail)

(www)

954-11-07-984

273038318
(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkc ja

2016-03-30

Grzegorz Hajdarowic z

Prezes Zarządu

Podpis

Komisja Nadzoru Finansowego

1

