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Raport bieżący numer: 6/2016                                                       Wysogotowo, 10 maja 2016r. 

 

Temat: Złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. 

  

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 9 maja 

2016 roku złożony został w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie wniosek o 

zawezwanie do próby ugodowej wobec spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

z siedzibą w Warszawie (dalej „PGNiG”), w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego 

zakończenia i rozliczenia kontraktów zawartych pomiędzy stronami: Umowy z dnia 11 sierpnia 

2008 roku o generalną realizację inwestycji pn. „Projekt LMG – Ośrodek Centralny, Strefy 

Przyodwiertowe, Rurociągi i inne” („Kontrakt LMG”) oraz Umowy z dnia 19 listopada 2008 roku 

o generalną realizację inwestycji pn. „Budowa PMG Wierzchowice etap 3,5 mld nm3 podetap 

1,2 mld nm3 („Kontrakt PMGW”).  

Podstawą  zawezwania jest brak zwrotu przez PGNiG wymagalnej kwoty kaucji stanowiącej 

zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych w ramach Kontraktu LMG („Zabezpieczenie LMG”) 

oraz działanie PGNiG prowadzące do rozliczenia kwoty należnej PBG ze spornymi 

wierzytelnościami PGNiG dotyczącymi Kontraktu PMGW (w tym zakresie Spółka informowała 

odrębnymi raportami bieżącymi). Spółka podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, co 

do niezasadności roszczeń PGNiG zgłaszanych w ramach Kontraktu PMGW, a tym samym 

bezskuteczności opisanego powyżej rozliczenia.  

 

Wartość przedmiotu sporu określono na kwotę 288.235.489,00 PLN i stanowi ona sumę 

roszczenia PBG z tytułu Zabezpieczenia LMG (20.009.842,92 PLN, powiększonej o 

oprocentowanie) oraz wynagrodzenia konsorcjum realizującego Kontrakt PMGW jak również 

wartości kar naliczanych przez PGNiG.  

 

Podstawa prawna:  

§5 ust.1 pkt. 8) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 

przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.  

 

Podpis osoby upoważnionej:  

Magdalena Eckert 


