
Katowice, 3 kwiecień 2015 roku 

Komunikat Socrates Investment SA 

w sprawie tekstu zamieszczonego w lokalnej gazecie w Bełchatowie 

 w dniu 1 kwietnia 2015 roku 

 

 

1. Nie jest prawdą stwierdzenie jakoby „ludzie zostali wpakowani w bagno”. Postępowania sądowe, 

których celem jest uzyskania odszkodowania za niekorzystne warunki zamiany akcji nie zostały 

zakończone i są prowadzone przed sądami okręgowymi na koszt i ryzyko Socrates Investment SA.  

 

2. Do czasu zakończenia postępowań jakakolwiek ocena zasadności wnoszenia pozwów (a tym samym 

również udziału w nich akcjonariuszy Elektrowni i Kopalni) jest nieuzasadniona. Tym bardziej biorąc pod 

uwagę: (i) stanowisko Prokuratora Generalnego, który stwierdził przekroczenie uprawnień przez byłego 

ministra skarbu państwa, (ii) stanowiska Pani Premier Ewy Kopacz, zdaniem której (w okresie 

sprawowania funkcji Marszałka Sejmu) ustawa nie reguluje mechanizmu redukcji, a „milczenie 

ustawodawcy” w spawie nadwyżki akcji „nie powinno być odczytywane jako przyzwolenie na ich 

nieodpłatne nabycie przez Skarb Państwa”, (iii) postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 12 marca 

2015 roku, w którym czytamy m.in., iż interpretacja MSP jakoby z przepisów prawa wynikała 

jednostronna redukcja jest błędna - „Nie wynika z nich zatem kwestionowany przez pytający sąd 

mechanizm redukcji jednostronnej polegającej na udostępnieniu zredukowanej liczby akcji spółki 

konsolidującej w zamian za wszystkie – niepodlegające redukcji – akcje spółki konsolidowanej.” 

 

W ocenie Socrates Investment SA na obecnym etapie postępowania sądowego należy jednoznacznie 

stwierdzić, iż dla członków związków zawodowych zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest 

uczestniczenie w postępowaniu (brak ryzyka i kosztów, odsetki ustawowe) niż pozostawanie poza nim. 

 

3. Umowy zawierane przez Socrates Investment SA z członkami związków zawodowych nie narażają 

członków związków na jakiekolwiek ryzyko. Rzekome ryzyka wskazane w tekście (fragmenty o kredytach 

na budowę domów) nie istnieją. Wynika to zarówno z charakteru zawartych umów, jak i zapewne 

z pisma o zajęciu.  

 

4. Nie jest prawdą, jakoby w pozwach reprezentowanych było „ponad 11 tys. akcjonariuszy, dla których 

domagał się ponad 270 mln złotych odszkodowania”. W rzeczywistości odszkodowania domaga się 

19 338 osób, łączna wartość roszczeń od Skarbu Państwa przekracza 475 mln złotych. Nikt nie 

kontaktował się z Socrates Investment SA w celu potwierdzenie przytaczanych liczb. Ilość 

reprezentowanych akcjonariuszy Kopalni i Elektrowni Bełchatów przedstawiona w tekście jest istotnie 

zaniżona. 

 

5. Nie jest prawdą, jakoby „725 tysięcy złotych (…) nie starczyłoby na wpis w tak olbrzymiej sprawie”. 

W rzeczywistości wysokość opłaty (wynikająca wprost z Ustawy z 28 lipca 2005 roku o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych) jest wielokrotnie niższa. W tym miejscu należy też dodać, że spółka 

wniosła wiele wpisów w wielu sprawach, tak aby wszyscy nasi klienci byli reprezentowani przed sądem. 

 

W ocenie Socrates omawiany tekst zawiera wiele nieprawdziwych informacji, które mogły być w prosty sposób 

zweryfikowane poprzez kontakt z Socrates lub kancelarią prawną. 

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą spółki zajęcia komornicze dotyczą osób, które zawarły umowy na dochodzenie 

odszkodowania od Skarbu Państwa i umownie zobowiązały się do wnoszenia opłat kwartalnych, z których 

Socrates finansuje projekt. Osoby te naruszyły postanowienia umów z Socrates i zaprzestały wnoszenia opłat 

kwartalnych.  Osobom tym, naszym nierzetelnym klientom, porad prawnych nie udzielamy. 

 

W dzisiejszej sytuacji można ponadto stwierdzić, że z punktu widzenia przepisów prawa, umowy zamiany akcji 

zawarte z wszystkimi akcjonariuszami są nieważne, ze względu na sprzeczność z ustawą. Socrates niezmiennie 

zamierza doprowadzić do zakończenia postępowań i do wypłaty odszkodowań swoim klientom. 

 

Zarząd    

Socrates Investment SA 


