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Treść raportu:

Zarzą d spółki Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawią zaniu do raportu bieżą cego nr 47/2015 z dnia
13 listopada 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 23 marca 2016 roku, postanowienia, o oddaleniu
zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny z dnia 6 listopada 2015
roku, którym to postanowieniem oddalono wniosek Spółki w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia
dochodzonych przez nią od Piotra Sczęsnego i Radosława Kędziora - akcjonariuszy Spółki ("Pozwani") roszczeń
odszkodowawczych, w wysokości 322.394,00 zł, za straty majątkowe poniesione w związku z bezprawnymi
działaniami Pozwanych, które doprowadziły do braku możliwości realizacji uchwały Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2015 roku nr 30 w sprawie pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru
akcji serii H i I, a także uchwały nr 31 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii
H i I oraz zmiany Statutu Spółki. Wydane przez Są d Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w dniu 23 marca
2016 roku postanowienie jest prawomocne i nie służy od niego środek zaskarżenia.
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