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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: 
Techmadex S.A. (Lider Konsorcjum), Atrem S.A. (Partner Konsorcjum) oraz GP Energia Sp. o. o. (Partner 
Konsorcjum) złożyło pismo procesowe zawierające cofnięcie pozwu w całości bez zrzeczenia się roszczenia w 
sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko spółce Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o ustalenie nieistnienia prawa spółki Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. do żądania zapłaty przez Konsorcjum kary umownej naliczonej w 
dniu 4 lipca 2016 r. w związku z realizacją przez Konsorcjum zamówienia pn. Budowę Laboratorium Wzorcowania 
Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce w ramach realizacji projektu pn: „Opracowanie i 
wdrożenie technologii wzorcowania gazomierzy na średnim i wysokim ciśnieniu w systemie otwarto- zamkniętym” 
(zwanej dalej Umową), o złożeniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2016. 

Decyzja o cofnięciu pozwu została podyktowana faktem dokonania przez spółkę Operator Gazociągów 
Przesyłowych Gaz-System S.A. wezwania skierowanego do InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna 
Insurance Group (Gwarant), o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy kwoty 
2.647.000,00 zł, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2017 oraz złożonym przez Konsorcjum 
wnioskiem o zabezpieczenie, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2017. 

Cofnięcie pozwu umożliwi Konsorcjum złożenie nowego pozwu w sprawie albo w konsekwencji udzielenia przez 
sąd zabezpieczenia zgodnie z wnioskiem z dnia 19 czerwca 2017 roku albo niezależnie od tego faktu. Nowy pozew 
zostanie uzupełniony o aktualizację stanu faktycznego sprawy wynikającą z dokonania przez spółkę Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. odbioru końcowego przedmiotu Umowy, a także wobec faktu 
wezwania skierowanego do Gwaranta o wypłatę z ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy 
kwoty 2.647.000,00 zł. Konieczność cofnięcia dotychczasowego pozwu, wynika także z potrzeby rozszerzenia 
twierdzeń popierających roszczenia Konsorcjum, uwzgledniającego w szczególności argumentację opartą na 
korzystnych w ocenie Konsorcjum zeznaniach świadków złożonych w drugiej ze spraw wszczętych przez 
Konsorcjum przeciwko spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A., o której Emitent 
informował raportem bieżącym nr 9/2016.  
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