
12PIAST: 
Nr 14/2004 z dnia 4 czerwca 2004 roku: Wniesienie powództwa przeciwko NFI PIAST SA o 
stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 WZA Funduszu z dnia 23 kwietnia 2003 r. 
(Emitent - PAP - piątek, 4 czerwca 18:07 - Raport bieżący 14/2004 ) 

§ 49 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 139 poz. 1569 z późn.zm.) 

W dniu 04 czerwca 2004 r., Narodowemu Funduszowi Inwestycyjnemu "PIAST" SA ("Pozwany" lub "NFI PIAST 
SA") doręczony został pozew złożony przez Pana Mariusza Obszańskiego ("Powód") o stwierdzenie nieważności 
uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI "PIAST" SA z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zatwierdzenia umowy o zarządzanie majątkiem narodowego funduszu inwestycyjnego "PIAST" SA z dnia 7 marca 
2003 r. 

 

W pozwie Powód wnosi ponadto o: 

a) zasądzenie od NFI PIAST SA na rzecz Powoda kosztów procesu, 

b) wydanie zarządzenia tymczasowego w sprawie zabezpieczenia roszczenia, polegającego na powstrzymaniu się 
Pozwanego od wypłaty firmie zarządzającej, tj. KP Konsorcjum sp. z o.o., "wynagrodzenia za sukces" i 
"wynagrodzenia dodatkowego", o których mowa w par. 4 ust.3,4 i 5 umowy o zarządzanie, do czasu 
rozstrzygnięcia przez Sąd o nieważności uchwały nr 4 WZA NFI PIAST SA; 

c) zobowiązanie pozwanego do rozwiązania umowy o zarządzanie albo do zmiany treści umowy o zarządzanie w 
ten sposób, aby roczne wynagrodzenie ryczałtowe nie przekraczało 1.000.000 USD, zaś wynagrodzenie za wyniki 
finansowe (w umowie określone jako "wynagrodzenie za sukces" i "wynagrodzenie dodatkowe") było wyliczone w 
oparciu o zysk osiągnięty przez NFI PIAST SA w roku 2003 i było uzależnione od wzrostu wartości aktywów 
Funduszu w tym okresie. 

 

Sąd wezwał Pozwanego do zajęcia stanowiska wobec okoliczności podanych w pozwie w terminie 14 dni pod 
rygorem uznania twierdzeń Powoda za przyznane i wydania wyroku zaocznego. 

 

Podpisy: 

Paweł Gieryński - w imieniu KP Konsorcjum sp. z o.o. - Pełnomocnika NFI "PIAST" SA 


