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Treść raportu: 

 

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) informuje, że 10 lutego 

2021 r. wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy („Sąd”) z dnia 

14 stycznia 2021 roku, wydane na skutek zażalenia Spółki na postanowienie z dnia 18 września 2020 roku o 

zabezpieczeniu roszczenia, w sprawie z powództwa akcjonariusza Adama Żyły z 28 sierpnia 2020 r. o uchylenie 

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  ODLEWNIE POLSKIE S.A. z siedzibą w Starachowicach 

(raport bieżący nr 26/2020 z dnia 28.09.2020 r.).  

 

W związku z zażaleniem Spółki  Sąd Okręgowy w Kielcach postanowieniem z 14 stycznia 2021 r., zmienił 

postanowienie z dnia 18 września 2020 roku i udzielił powodowi Adamowi Żyle zabezpieczenia roszczenia o 

stwierdzenie nieważności uchwał poprzez wstrzymanie wykonania Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały nr 20/2020 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie oraz zakazał Spółce podejmowania do tego 

czasu jakichkolwiek czynności oraz uchwał mających na celu realizację Uchwały nr 19/2020 oraz Uchwały 

nr 20/2020, w tym w zakresie Uchwały nr 20/2020 zakazał zarządowi podejmowania jakichkolwiek czynności 

faktycznych i prawnych koniecznych dla nabycia akcji własnych Spółki z kapitału rezerwowego w ramach 

realizacji Programu Motywacyjnego. 

 

Sąd uchylił zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności w zakresie wstrzymania wykonania Uchwały 

nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w 

Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w zaskarżonej części 

oraz zakazu wypłaty dywidendy za rok 2019 w kwocie przekraczającej 2.066.412,10 zł. 

 

Nadto Spółka otrzymała do wiadomości pismo procesowe, w którym  akcjonariusz Adama Żyłę cofa powództwo 

o uchylenie Uchwały nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z 

siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r.,  Uchwały nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AKCYJNEJ ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. i Uchwały nr 

20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w 

Starachowicach z dnia 28 lipca 2020 r. oraz  zrzeka się roszczenia.   

  

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie 

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 

757).  
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