
 
 
 
 
Raport bieżący nr 52/2019  
 
Temat: Wniesienie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie w sprawie z powództwa 
Spółki o zapłatę  
 
 
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 
nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE 
 
Treść: 
 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 92/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. i raportu bieżącego 
nr 47/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Zarząd Awbud S.A. („Spółka”) informuje, że po zapoznaniu się 
z wyrokiem Sądu Okręgowego w Szczecinie („Sąd”) wydanym w dniu 9 lipca 2019 r., wraz z jego 
uzasadnieniem („Wyrok”) w sprawie z powództwa Spółki wniesionego w dniu 29 listopada 2011 r. 
przeciwko Ozen sp. z o.o. w restrukturyzacji (dawniej: OZEN Plus sp. z o.o.) („OZEN”) o zapłatę 
15.360.839,85 zł wraz z ustawowymi odsetkami, oraz po rozważeniu zasadności zaskarżenia Wyroku 
podjął decyzję o złożeniu w dniu dzisiejszym apelacji od Wyroku („Apelacja”).  
 
Spółka w Apelacji zaskarżyła wyrok w całości i wniosła m.in.: o uchylenie Wyroku w całości                         
i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania, z pozostawieniem temu 
Sądowi rozstrzygnięcia o kosztach postępowania apelacyjnego, ewentualnie, w razie 
nieuwzględnienia powyższego wniosku o rozpoznanie na zasadzie art. 380 KPC niezaskarżonych 
postanowień Sądu wydanych na rozprawie w dniu 25 czerwca 2019 r. w przedmiocie oddalenia 
wniosków strony pozwanej o przeprowadzenie dowodów z dokumentów i zeznań świadków 
zgłoszonych przy replice Spółki z dnia 8 lutego 2012 r. na odpowiedź na pozew, zmianę Wyroku 
poprzez zasądzenie od strony pozwanej na rzecz Spółki kwoty 15.360.839,85 zł wraz z odsetkami 
ustawowymi liczonymi w sposób wskazany w pozwie, przeprowadzenie na zasadzie art. 382 KPC 
uzupełniającego postępowania dowodowego w odniesieniu do błędnie pominiętych przez Sąd 
dowodów z dokumentów i zeznań świadków zgłoszonych przy replice Spółki z dnia 8 lutego 2012 r. na 
odpowiedź na pozew.  
 
Spółka będzie informowała o dalszych istotnych etapach ww. postępowania. 
 
 


