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Otrzymanie zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
celu wykonania zabezpieczenia

Dane szczegółowe:
Zarząd Spółki Eurosystem S.A. informuje, że do siedziby Spółki wpłynęło
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w celu wykonania zabezpieczenia.
Zgodnie z treścią zawiadomienia przeciwko Eurosystem Spółka Akcyjna w
Chorzowie, jako obowiązanemu, na wniosek uprawnionego Fugro Aerial Mapping BV
w Leidschendam (Holandia) zostało wszczęte postępowanie w celu wykonania
zabezpieczenia na podstawie tytułu wykonawczego, Postanowienia Sądu
Okręgowego w Katowicach z dnia 26.06.2013 r., sygn. akt Xlll GCo 80/13/AP
zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 02.07.2013 r.

Zgodnie z treścią Postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26.06.2013
r. Sąd postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia uprawnionej Fugro Aerial
Mapping BV w Leidschendam (Holandia) o zapłatę kwoty 780.727,78 zł (siedemset
osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 78/1 00) z ustawowymi
odsetkami od dnia wniesienia pozwu poprzez zajęcie rachunku bankowego Emitenta
do kwoty 822.686,18 zł. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Katowicach wyznaczył
Fugro Aerial Mapping BV w Leidschendam dwutygodniowy termin do wytoczenia
powództwa o zapłatę kwoty 780.727,78 zł pod rygorem upadku zabezpieczenia.
Odpis pozwu jak dotychczas nie został doręczony EUROSYSTEM S.A.

Roszczenie dotyczy współpracy przy zawarciu zamówienia publicznego na rzecz
Skarbu Państwa - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii na "Wykonanie lotniczego
skaningu laserowego oraz opracowanie produktów pochodnych w ramach realizacji
projektu Informatyczny System Ochrony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami
- ISOK).

Zarząd Spółki nie zgadza się z roszczeniem konsorcjanta ani z oceną sytuacji
uprawniającej Sąd do udzielenia zabezpieczenia. Spółka zamierza skorzystać ze
stosownych środków zaskarżenia.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego
Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym
systemie obrotu na rynku NewConnect".
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