Raport bieżący nr 60/2016
Data sporządzenia: 2016-03-18
Skrócona nazwa emitenta: SMT SA
Temat: Wszczęcie postępowania przed sądem arbitrażowym
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016, Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie
("Emitent", "SMT") informuje, że w dniu 18 marca 2016 roku otrzymał z Sądu Arbitrażowego przy
Konfederacji Lewiatan odpis pozwu w postępowaniu arbitrażowym, złożonego w dniu 14 marca
2016 roku przez Creston Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Creston”) („Pozew”).
Stronami pozwanymi są Holding Inwestycyjny AKESTO Sp. z o.o. („Akesto”) oraz SMT.
Przedmiotem postępowania są roszczenia Creston wobec Akesto oraz Emitenta wynikające
z naruszenia, w ocenie Creston, zapewnień złożonych przez Akesto i SMT w umowie przedwstępnej
z dnia 16 września 2015 roku oraz umowie sprzedaży z dnia 30 listopada 2015 roku („Umowy”),
o których Emitent informował w raportach bieżących nr 33/2015, 49/2015 oraz 51/2015,
a także wobec SMT, jako poręczającego zobowiązań pieniężnych Akesto wynikających z Umów.
Wartość przedmiotu sporu została w Pozwie określona na 14.425.648,54 PLN (czternaście
milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 54/100) wraz
z należnymi odsetkami. SMT jest pozwane z dwóch tytułów prawnych: (i) jako współdłużnik
na kwotę 7.212.824,27 (siedem milionów dwieście dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia
cztery złote 27/100), (ii) a także jako poręczyciel za zobowiązanie pieniężne Akesto, w tej samej
kwocie. W przypadku pierwszego tytułu, odsetki naliczane są od dnia 13 lutego 2016 roku,
natomiast
z drugiego tytułu, odsetki naliczane są od dnia 27 lutego 2016 roku.
Roszczenie zawarte w Pozwie Emitent uznaje za bezpodstawne, zgodnie ze stanowiskiem
przedstawionym w raporcie bieżącym nr 23/2016.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 2009 r. Nr 33 poz. 259).
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