
 
 
 

WAŻNY KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY GRUPY BOT 
PROPOZYCJA DLA OSÓB, KTÓRE PODPISAŁY UMOWĘ „WR2” 

 
Na prośbę firmy Socrates Investment SA z Katowic przekazujemy Państwu ważne informacje dotyczące prowadzonego 
pozwu sądowego: 
 

WYŻSZE ODSZKODOWANIE OD PGE 
 

W toku postępowania sądowego w sprawie przeciwko PGE SA Socrates Investment uzyskał dostęp do 
materiałów, które potwierdzają, iż doszło do celowego zaniżenia wartości posiadanych przez Akcjonariuszy akcji przed 
połączeniem, a wartość odszkodowania jest WYŻSZA niż szacowana na początku. 

W ciągu najbliższych tygodni każdy członek Związku Zawodowego, który podpisał z Socrates Investment 
umowę otrzyma listem przesyłkę z dodatkowym zestawem dokumentów. 

Celem otrzymania wyższego odszkodowania należy odesłać podpisany w 2 egzemplarzach w miejscu 
Akcjonariusz załączony w niej aneks do umowy. Podpisanie aneksu nie wiąże się z żadnymi kosztami i nie zmienia 
ustaleń zawartych w umowie. 

Termin kolejnej rozprawy sądowej przeciwko PGE SA ustalony jest na dzień 10 sierpnia, dlatego aneksy należy 
odesłać do tego terminu. 

W sprawie tej, jako interwenient uboczny, przyłączyła się spółka PwC Polska sp. o.o. i z nią związana jest druga 
ważna dla Akcjonariuszy kwestia. 
 

NOWY POZEW PRZECIWKO PwC Polska 
 

W ramach odpowiedzi na pozew, PGE SA wskazało PwC Polska sp. z o.o. jako podmiot odpowiedzialny za 
przygotowanie wycen będących podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji PGE GiE SA na PGE SA a tym samym 
również za szkodę powstałą w wyniku zaniżenia wartości PGE GiE SA. 

W takiej sytuacji, aby maksymalnie zabezpieczyć interesy Akcjonariuszy, należy podjąć czynności zmierzające 
do przerwania biegu przedawnienia roszczeń wobec PwC Polska sp. z o.o. na wypadek gdyby sąd uznał, że 
odpowiedzialność ponosi PwC Polska sp. z o.o. 

W związku z tym, iż pozew przeciwko PGE był do tej pory w całości finansowany przez Socrates Investment, a 
na dzień dzisiejszy firma nie może przeznaczyć kolejnych środków na opłacenie czynności zmierzających do przerwania 
biegu przedawnienia przygotowaliśmy dla Akcjonariuszy poniższą propozycję. 

Rekomendujemy podpisanie odrębnej umowy w zakresie powództwa przeciwko PwC Polska sp. z o.o. 
Umowa wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 118 zł lub 138 zł (w zależności od wartości odszkodowania). Kwota 
ta jest wynegocjowana przez Związki Zawodowe specjalnie dla swoich członków.  
Więcej informacji znajduje się w liście, którzy każdy otrzyma do domu. 
 

Chcąc ułatwić i przyspieszyć proces podpisywania dokumentów, specjalnie dla Państwa wspólnie ze Związkami 
Zawodowymi uruchomiliśmy biuro w Bełchatowie przy ul. Mielczarskiego 2A (nad apteką Słoneczną). 
W dniach 11-28 lipca oraz 8-31 sierpnia od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 18 można w nim zostawić 
podpisane aneksy oraz umowy. Telefon kontaktowy do biura w Bełchatowie 533 011 591. 

 
Tylko złożenie w sądzie ZAWEZWANIA DO PRÓBY UGODOWEJ W SĄDZIE 

PRZERWIE BIEG PRZEDAWNIENIA. 
 

Z wyrazami szacunku,   

  
Marcin Juzoń       
Prezes Zarządu 

 

    


