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Katowice, 8 lutego 2013r. 

„GiEK-sa przegrywa w Sądzie Najwyższym z Socrates Investment” 

 

7 lutego 2013 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę PGE GiEK w sprawie dotyczącej dywidendy za 2009 rok. 

Skarga dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi, który 20 grudnia 2011 roku utrzymał w mocy wyrok 

Sądu Okręgowego z kwietnia 2011 roku. Przypomnijmy, że dzięki decyzji Sądu wydanej na wniosek 

Socrates Investment SA – akcjonariusze Elektrowni otrzymali dywidendę mimo zamiany akcji na PGE GiE. 

Sąd Najwyższy obradował na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów, siłą rzeczy nikt poza 

składem sędziowskim nie zna jeszcze  motywów wyroku. Socrates Investment SA złożyła już wniosek o 

uzasadnienie wyroku na piśmie, szacujemy, że będzie ono odstępne najwcześniej za miesiąc.  

Wyrok Sądu Najwyższego pokazuje po raz kolejny (po wyrokach w sprawie Elektrowni Opole, Elektrowni 

Turów oraz KWB Turów), że działania większościowego akcjonariusza PGE GiEK tj. PGE SA zmierzające do 

pozbawienia akcjonariuszy mniejszościowych Elektrowni dywidendy za 2009 były bezprawne, a pieniądze 

wydane przez PGE GiEK na prawników broniących niezgodnej z prawem uchwały WZA – wyrzucone w 

błoto…. 

Co to oznacza dla akcjonariuszy Elektrowni, którzy zamienili akcje i pierwotnie nie otrzymali dywidendy? 

1. Wyrok Sądu Najwyższego jest prawomocny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

2. Każdy akcjonariusz Elektrowni, który otrzymał dywidendę po wyroku w grudniu 2011 roku może 

swobodnie dysponować tymi pieniędzmi. 

3. PGE GiEK nie będzie mogła domagać się zwrotu wypłaconej dywidendy. 

4. Skoro wyrok jest prawomocny i ostateczny to decyzja o opóźnieniu wypłaty dywidendy o ponad 

rok była bezprawna. 

Propozycja Socrates Investment SA 

Jeśli również i Ty dostałeś z opóźnieniem dywidendę za 2009 rok (tj. odebrałeś ją po 29 grudnia 2011 roku) 

– dołącz do nas. Organizujemy grupę aby wspólnie pójść do sądu i domagać się od PGE GiEK zapłaty 

odsetek za opóźnienie. Pozew o zapłatę różni się od pozwu o odszkodowanie więc szansę na odsetki mają 

wyłącznie akcjonariusze, którzy będą reprezentowani w sądzie (konkretne osoby, konkretne kwoty). 

Zachęcamy do przyłączenia się do nas – my wiemy jak to zrobić. 

Na dzień 7 lutego grupa liczy 1255 osób, codziennie dołączają kolejni chętni. Naszą akcję popierają dwa 

związki zawodowe z Elektrowni – Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego oraz MZZ 

Pracowników przy Elektrowni Bełchatów. 

Zapraszamy do współpracy. Pokrywamy wszystkie koszty i dzielimy się wygraną. Nie ponosisz kosztów 

prowadzenia sprawy sądowej. Nic nie ryzykujesz, możesz tylko zyskać! Na Państwa zgłoszenia czekamy do 

4 marca 2013 roku. 

Prosimy o przyniesienie dokumentu potwierdzającego odebranie dywidendy zawierającego kwotę 

otrzymanej dywidendy (wyciąg z banku, dyspozycję wypłaty z domu maklerskiego itp.) 
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