Katowice, 25 stycznia 2013 roku

List otwarty do byłych akcjonariuszy PGE Elektrownia Bełchatów
oraz zarządów związków zawodowych – sygnatariuszy „Komunikatu organizacji związkowych
dotyczącego parytetu konwersji akcji” z dnia 8 stycznia 2013 roku
W odpowiedzi na Komunikat przedstawiamy poniżej stanowisko Socrates Investment SA, organizatora Projektu Wspólna
Reprezentacja, wraz z odpowiedziami na pytania postawione w jego treści.
Wywołanie tego tematu przez organizacje związkowe działające PGE GiEK o/Elektrownia Bełchatów wydaje się być dobrą
okazją do wyjaśnienia wątpliwości jakie pojawiają się wśród osób, które zamieniały akcje PGE Elektrownia Bełchatów SA na
akcje PGE Górnictwo i Energetyka SA. Jest to szczególnie istotne ze względu na upływający czas i nieuchronnie zbliżające się
przedawnienie niektórych roszczeń. Bardzo dobrze się stało, że problem ten został zauważony przez autorów „Komunikatu”.
Jak Państwo wiedzą zamiana akcji była niekorzystna dla akcjonariuszy prawie wszystkich spółek z grupy PGE. Wartość
uzyskanych akcji w procesie zamiany w porównaniu z wartością akcji wyznaczoną przez biegłego w procesie przymusowego
odkupu oraz wartością jaką oczekujemy uzyskać w postępowaniu o wyznaczeniu ceny przez Sąd jest diametralnie różna, co
pokazuje dołączona do dokumentu tabela (załącznik nr 1). Co więcej, uzyskane od pracowników akcje Skarb Państwa sprzedał
w grudniu 2010 za ponad 3 mld złotych (załącznik nr 2)!
-------------------------Odnosząc się bezpośrednio do siedmiu pytań postawionych w treści Komunikatu wyjaśniamy:
1.

Ad. 1 (opłata sądowa)

Koszty tzw. wpisowe wynoszące 5% kwoty roszczenia ponosi cesjonariusz czyli Socrates Investment SA. Podobnie jest
w przypadku apelacji – również ten koszt zostanie pokryty przez Socrates Investment SA.

2.

Ad. 2 (wyliczenie kwoty roszczenia)

W sporze ze Skarbem Państwa (Wspólna Reprezentacja 1 (WR1)) wartość roszczenia to dzisiejsza wartość akcji które
zostałyby akcjonariuszowi, gdyby przy zamianie zastosowano parytet konwersji akcji bez redukcji. Każdy akcjonariusz PGE
Elektrownia Bełchatów w dalszym ciągu posiadałby część akcji Elektrowni, a po zmianie nazwy – akcji PGE GIEK.
W sporze z PGE (Wspólna Reprezentacja 2 (WR2)) wartość roszczenia to odpowiednio wartość akcji PGE SA, które
akcjonariusz dostałby, gdyby przy łączeniu spółki PGE GiE SA z PGE SA zamiast parytetu 1,2756 zastosowano parytet 1,9 (co
naszym zdaniem jest właściwe).
Naszym zdaniem umieszczanie szczegółowych wyliczeń w umowie nie jest konieczne, ponieważ zgodnie z planem wszystkie
szczegółowe wyliczenia znajdą się w pozwach sądowych.
3.

Ad. 3 (koszty usługi)

Uwaga jest nieuzasadniona ze względu na treść art. 4 ust. 1 umowy łączącej akcjonariusza z Socrates Investment SA
stanowiący o proporcjonalnym zaliczaniu odzyskanych wierzytelności na poczet części akcjonariusza i części stanowiącej
wynagrodzenie. Jak Państwo widzą zgodnie z umową wszelkie koszty procesowe pokrywa Socrates Investment SA ze swoich
środków, a nie z części którą otrzyma akcjonariusz w ramach odszkodowania.
Zatem odszkodowanie należne akcjonariuszowi jest nienaruszalne i zabezpieczone umową.
4.

Ad. 4 ( podatek VAT)

Usługa świadczona na rzecz akcjonariusza zgodnie z przepisami prawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Jest to
wyraźnie wskazane w §2 ust. 2 każdej umowy.

5.

Ad. 5 (koszty zastępstwa procesowego)

Stroną pozwu jest Socrates Investment SA, a nie bezpośrednio uczestnicy Wspólnej Reprezentacji. Na podstawie zawartych
umów występujemy do sądów o odszkodowanie dla osób, które zawarły z nami umowy. Sąd nie może zasądzić kosztów
zastępstwa procesowego (tj. kosztów wynagrodzenia prawników) od osoby nie będącej stroną pozwu.
W związku z powyższym uczestnicy Wspólnej Reprezentacji nie mogą być obciążeni żadnymi kosztami przez sąd.
6.

Ad. 6 (długi okres umowy)

Naszą intencją jest aby umowa obowiązywała w okresie od złożenia pozwu do uzyskania wyroku Sądu Najwyższego,
ewentualnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a nie jesteśmy w stanie przewidzieć kiedy to nastąpi. Zdaniem
prawników takie postępowania mogą się ciągnąć latami, stąd przyjęty tak długi okres trwania umowy.
Jeśli sprawę uda się zakończyć szybciej – rozliczenie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu odszkodowania.
7.

Ad. 7 (informacje okresowe)

Pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 007 127 każdy z uczestników Wspólnej Reprezentacji może zasięgnąć informacji na
temat Projektu. Każdy może również napisać do nas na adres pocztowy lub wysłać email na
kontakt@wspolnareprezentacja.pl. Każdy otrzyma odpowiedź na swoje pytania.
Intencją Socrates Investment SA jest również okresowe informowanie uczestników Wspólnej Reprezentacji o istotnych
wydarzeniach, za które uznajemy np. wyroki sądów kolejnych instancji.
-------------------------Odnosząc się do pozostałych aspektów poruszonych w Komunikacie wyjaśniamy:
1.

Nie jest prawdą, że „zaangażowanie związków zawodowych w tego typu działania stoi w sprzeczności ze statutami
poszczególnych organizacji (…).

Każdy Związek Zawodowy został powołany do reprezentowania, obrony praw i interesów socjalnych swoich członków – tak
wynika z pierwszego rozdziału Ustawy o Związkach Zawodowych – „Art.1.1. Związek zawodowy jest dobrowolną
i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.”
Ponadto artykuł 4 tejże ustawy mówi: „Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art. 2,
a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.”
Jak również zgodnie z Ustawą „Art. 19 pkt.4 Związkom zawodowym przysługuje prawo wyrażania publicznie opinii na temat
założeń lub projektów, o których mowa w ust. 1, w środkach masowego przekazu, w tym także w radio i telewizji.”
Jak Państwo widzą Związek Zawodowy ma moralny obowiązek zawsze pomóc związkowcom, zwłaszcza jeśli pojawia się dla
nich szansa na poprawę bytu materialnego.
Gdyby było inaczej i Związki Zawodowe nie broniłyby interesów swoich Członków, to 29 organizacji związkowych w całej
Polsce (stan na 25.01.2013r.) nie zawarłoby porozumień z Socrates Investment SA i nie poparłoby Projektu Wspólna
Reprezentacja. Solidarność, związki branżowe i ruch ciągły poparły nas i aktywnie wspierają swoich członków w projekcie
wierząc, podobnie jak zespół Wspólnej Reprezentacji, w wygranie przed sądem odszkodowania dla akcjonariuszy.

2.

Nie jest prawdą, że „zaangażowanie związków (…) może uwikłać pracowników w poważne problemy finansowe
(…)”.

Jest wręcz odwrotnie. Dzięki mocy porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym i Socrates Investment SA każdy
związkowiec nie tylko nie ryzykuje swoich finansów, ale przede wszystkim zwiększa szanse na ich poprawę dzięki otrzymaniu
odszkodowania za krzywdzącą go zamianę akcji.
Co więcej, umowa pomiędzy Związkiem a Socrates daje gwarancję lepszych warunków i korzyści finansowych dla
akcjonariusza–związkowca przystępującego do Projektu.
Związek swoim zaangażowaniem korzystnie wpływa na interes socjalny Związkowca. A takie działanie jest zgodne z głównym
statutowym działaniem każdego Związku Zawodowego.

3.

„Należy pamiętać, że macie Państwo prawo negocjować treść każdej umowy (…)”

Potwierdzamy, że każdy ma prawo negocjować treść umowy. Jesteśmy zawsze otwarci na wszystkie propozycje. Umowy dla
akcjonariuszy-członków Związku powstają właśnie w drodze negocjacji przez centralę związku.
Jednakże prosimy mieć na uwadze, że umowa pomiędzy Socrates Investment SA a akcjonariuszem jest ramową standardową
umową. Dla kilkudziesięciu tysięcy zainteresowanych akcjonariuszy, którzy chcą otrzymać odszkodowanie, przygotowanie
kilkudziesięciu tysięcy odrębnych umów byłoby kłopotliwe.
Dlatego też najlepszym proponowanym przez nas rozwiązaniem na uzyskanie atrakcyjnych warunków przez akcjonariuszyzwiązkowców jest wynegocjowanie ich na poziomie umowy pomiędzy Związkiem Zawodowym a Socrates Investment SA.
Atrakcyjne warunki określone w umowie pomiędzy Związkiem Zawodowym a Socrates Investment SA są gwarantem
wysokich korzyści finansowych dla członków Związku przystępujących do Projektu.
-------------------------Tygodniowo na adres kontakt@wspolnareprezentacja.pl przychodzą dziesiątki pytań i próśb o wyjaśnienie zapisów umowy.
Każdy otrzymuje odpowiedź, ponieważ wiemy jak ważna dla Państwa jest wiedza na temat trudnych zagadnień związanych
z procesem zamiany akcji i odszkodowaniami. Wszystkich zachęcamy do kontaktu, jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości.
-------------------------Socrates Investment SA niezmiennie deklaruje wolę szczegółowego wyjaśnienia ewentualnych pytań i wątpliwości osób
zainteresowanych udziałem w projekcie Wspólna Reprezentacja. Jesteśmy również otwarci na współpracę ze wszystkimi
organizacjami związkowymi zrzeszającymi pracowników spółek energetycznych.
Wierzymy, że wspólne działanie to szansa na pozytywne rozstrzygnięcie w sądzie sprawy odszkodowań.
Na koniec chcemy jeszcze zadać Państwu pytanie:
Czy gdybyś wiedział, że możesz sprzedać swoja akcje po cenie 45 PLN podpisałbyś umowę zamiany akcji w wyniku której
otrzymałeś 21 PLN? …
Skarb Państwa wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć ile są warte akcje zabierane pracownikom w procesie zamiany.
NIE DAJ SIĘ OSZUKIWAĆ! WALCZ O ODSZKODOWANIE!

_______________________________
/Marcin Juzoń – Prezes Zarządu/

_________________________________
/Artur Wnuk – Prokurent/

Do wiadomości:
Pan Andrzej Piłat, Związek Zawodowy Elektryków PGE Elektrowni Bełchatów SA
Pan Kazimierz Siudy, KM NSZZ Solidarność PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział Elektrownia Bełchatów
Pan Paweł Wiśniewski, KM NSZZ Solidarność 80 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Oddział El. Bełchatów
Pan Adam Klimaszyk, MZZ Remontów Energetyki w Elektrowni Bełchatów

Załącznik nr 1 Tabela. Wyliczenie wartości niezamienionych akcji

Spółka

liczba
akcji

PGE GiE S.A.
PGE El. Turów
PGE KWB Turów.
PGE El. Bełchatów
PGE KWB Bełchatów

1
1
1
1

PGE El. Opole S.A.

1

Liczba akcji
po wymianie na
PGE GiEK
po połączeniu

Wartość akcji
w przymusowym odkupie
na podstawie wyceny
J. Majdziaka
z uwzględnieniem
dywidend

1,48488
1,12325
1,00000
0,55415
45,27707

30,58
45,4
34,3
30,58
16,9
1 384,6

Załącznik nr 2. Raport bieżący PGE SA nr 81/2010

Obecna wartość
PGE S.A wraz
z dywidendami

21,48
21,2
19,1
21,0
19,2
770,3

Różnica
w%

114%
80%
46%
-12%
80%

Wartość
oczekiwana

39,4
58,5
44,3
39,4
21,8
1 783,9

176%
132%
88%
13%
132%

