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W odpowiedzi na pełcję akcjonariusry mniejszościowych spółki Gremi lnwesĘcje S.A.
z siedzibą
w Karniowicach {dawnĘ KCl Park Technblogiczny Krowodrza S.A.. z siedzibą
w Krakowie) z dnia
12 października 20t7 r. {data wpływu do byłego Ministerstwa Rozwoju
w dniu 14 grudnia 2ot7 r.|
o podjęcie działań w celu ochrony i restytucji majątku spółĘ w której Skarb Państwa posiada
znaczący
pakiet akcji, na podstawie art. 10 ust.

wyjaśniam, co następuje.

1i2,

art. 13 ust.

L

ustawy

o

petycjach (D2.u.2017.1123) upnejmie

Należy wskazai że Skarb Państwa jest osobą prawną wykonującą poprzez oznaczone jednostki
organizacyjne {sfafio fsci) określony zakres działalnościpaństwa o dwojakim charakterze.
W stosunkach
publicznoprawnych państwo działa metodami władczymi
{sfera imperium|. Występując w majątkowych

stosunkach prywatnoprawnych państwo dziala przez swoje jednostki organizacyjne na zasadzie
równorzędności z innymi podmiotami (sfero dominium), w tym pnypadku jako akcjonariusz
ww. Spółki.
W tej sytuacji istotne jes| aby zachować rozdzial pomiędry ww. sferami działania państwa, gdyż
bezpośrednie zaangażowanie metod władczych w uprawnienia wlaścicielskie naruszyłoby zasadę równości
akcjonariuszy.

W

powyższym wystąpieniu akcjonariusze mniejszościowi Gremi lnwesĘcje S.A zwracają uwagę

na sposob zarządzania majątkiem Spółki. Szczególny niepokój akcjonariuszy mniejszościowych
uuozą owie
transa kcje gospodarcze, tj. :

'
.

nabycie od spółki giełdowej Jupiter S.A. wierzytelnościwobec podmiotu Forum Xlll Delta sp. z o.o.
Forum Xlll Gamma sp. komandytowo-akcyjna,
sprzedaż pakietu 40 mln akcji spółki gietdowej Kcl S.A.,
których skutkiem mogą być szkody majątkowe wyrządzone akcjonariuszom oraz Społce.

Minister Rozwoju i Finansów reprezentujący wówczas Skarb Państwa jako akcionariusz spółki Gremi
lnwesĘcje s.A był poinformowany o ewentualnych nieprawidłowościachw gospodarowaniu majątkiem
w tzw. Grupie Kapitałowej GREM| i o ewentualnych prowadzonych dziataniach na szkodę akcjonariuszy
mniejszościowych przez większościowego akcjonariusza _ społkę Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
a także podmioĘ przez nią kontrolowane bezpośrednio i pośrednio, wobec czego vt, Żat7 r. podjął
szereg
deialań w celu wyjaśnienia przedmiotowej sprawy, tj.:

1}

zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadoch zauadzonia mieniem państwowym
{Dz.U.2o16.2259 ze zm.) oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2aL6 r. o zasodach ksztaftowanio
wynagrodzeń osób kieruiqcych niekórymi spdkami {Dz.U.2016.!Żo2 ze zm.}, podjął próbę

implementacji ww- przepisów do dokumentów korporacyjnych
spółki, tj. wystąpil
żądaniem umieszczenia w ponądku obrad najbliższego Walnego
zgromadzlnia spółki
Gremi tnwesĘcje S.A., punktów dotyczących wprowadzenia zmian
do Statutu społki
wynikających z wymienionych na wstępie pnepisów. W porządku
obrad Zwyczajnego
Walnego 7gromadzenia, które odbyło się w dniu 4 maja zotJ punkty
r.
doĘczące nowych
zasad zarządzania Spółką nie zostały jednak umieszizone'
co w ocenie akcjonariusza Skarbu Państwa, było niezgodne z przepisami Kodeksu spółek
handlowych. w jni, zz lip."
2aL7 r', na podstawie art. 4o1 s 1 Kodeksu spółek handlowych, ponownie
wystąpit z ww.
z

żądaniem.

w dniu 26 maja 2a17 r.jako akcjonariusz spółki Gremi lnwestycje
S.A., która jest znaczącym
akcjonariuszem spółki publicznej Kcl s.A., Wystąplt do KNF o podjęcie
dzialań w zakresie

2)

swoichuprawnień-Ęodniezart.3ust. 1orazart.7ust. 1pkt1ustawyzdnia29lipca
20s5r' o ncdzgrze nad rynkiem kapitaławym |Dz.|J.zo17.L48ar, właśiiwymorganem
nadzoru nad rynkiem kapitałowym jest Komisja Nadzoru Finansowego,
któĘ zadaniem jest
podójmowanie działań stużących prawidłowemu funkcjonowaniu
rłnłr'

W odpowiedzi
Państwa
informacje zqsaną wykoĘstane w dziataniach nadzorczych,
w pnypadku ewentualnego
zidenĘfikowania naruszenia obowiązków informaryjnych przez spółkę publiczną
Kcl s.A.
rynku
w dniu 14 czerwca 2oL? r- KNF poinformowała, że przekazane przez
Skarb

mając na uwadze art. 3 51 pkt 9 ustawy , onl. 28 stycznia 2016 r. prowo prokuratune
o
|Dz'U'2a!7-1767|. o wspołdzłałaniuz argonomi państwowymi, państwowymi
iednostkami
organizacyjnymi organizaciami społecznymi w zapobieganiu przestępczości
innymi
naruszeniami prowa, w dniu 31 maja 2ot7 r. przekazał przedmiotową
informację
do Prokuratury Rejonowej Kraków śródmieścieWschód do
stosownego wykorzystania
w zakresie swoich uprawnień.

3)

i

i

Jednocześnie infomuję' że zgodnie

ust' 1 Statutu

G

rem

i

r roaersu
hńdńńch oraz art' 22
'pół"k
;.:J;:"f"!':::":.'::$TI* ,;#u. łu1,;

z art. 382 s

ilTlffi ;:::j:: :##r
jej

we wszystkich dziedzinach

działalności.Z uwagi na fak, że Skarb Państwa nie posiada swojego
przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki, a kontakt ze
spółką jest utrudniony, możliwośćpodejmowania
działań w oparciu o Ksh jest w znacznym stopniu ograniczona.

Biorąc pod uwagę powyższe rnryjaśnienia, należy stwierdzić, że zaproponowane w petycji
działania

zostały już podjęte pnez byłego Ministra Rozwoju
nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie

i

Finansów.

wobei ciego uznano, że petycja

z art. 13 ustawy o petycjach, podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia o

z

jej załatwienia wraz
uzasadnieniem w formie pisernnej, albo za pomocą
e|ektronicznej, a sposób zatatwienia pełcji nie może być przedmiotem skargi.
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