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Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie
zaskarżenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym,
tj. w dniu 26 maja 2022 r., powziął informację, że do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął pozew
przeciwko Spółce w przedmiocie zaskarżenia przez akcjonariusza Spółki uchwały nr 1 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: (i) podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X; (ii) ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. akcji nowej emisji serii X; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki. („Uchwała”).
Ponadto, Zarząd Emitenta informuje, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. Sąd oddalił wniosek
akcjonariusza w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania
Uchwały i tym samym może ona zostać wykonana przez Spółkę. Wskazane postanowienie nie jest
prawomocne.
Zarząd Emitenta informuje, iż nie widzi podstaw do kwestionowania ważności i prawidłowości podjęcia
Uchwały oraz uznaje roszczenia akcjonariusza za bezpodstawne, co Emitent wykaże podejmując
odpowiednie działania procesowe.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).
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