Raport bieżący EBI
Tytuł: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428
§ 6 k.s.h.
Treść raportu:
Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”),
w związku z udzieleniem w dniu 24 czerwca 2022 r. odpowiedzi na pytania akcjonariusza zawarte
w pismach z dnia 12 kwietnia 2022 r. oraz 21 czerwca 2022 r., dotyczące umowy zawartej 31
października 2019 r. („Umowa”) pomiędzy Emitentem a Nextbike GmbH z siedzibą w Lipsku
(„Nextbike GmbH”) (o zawarciu Umowy Emitent poinformował w raporcie ESPI nr 27/2019),
podaje do publicznej wiadomości informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym
zgromadzeniem Emitenta na podstawie art. 428 § 6 k.s.h.
Akcjonariusz skierował do Emitenta następujące pytania:
1) Jakie są wyniki analizy prawnej odnoszącej się do dopuszczalności dochodzenia kar umownych
od Nextbike GmbH w kontekście zawarcia pomiędzy Spółką a Nextbike GmbH Umowy,
przewidującej zakaz dochodzenia przez Spółkę kar umownych i odszkodowań, jakie są płatne na jej
rzecz od Nextbike GmbH w myśl postanowień umowy licencyjnej zawartej pomiędzy Spółką a
Nextbike GmbH 12 kwietnia 2013 r.?
2) Czy Spółka podjęła jakieś działania zmierzające do wyegzekwowania kar umownych od Nextbike
GmbH, o których mowa w Umowie? Jeśli tak, to na czym te działania polegały?
3) Czy zarząd Spółki wdrożył środki mające na celu zapobieżenie przedawnieniu kar umownych, o
których mowa w Umowie? Jeśli tak, to na czym one polegały?
4) Czy zarząd Spółki oszacował łączną kwotę kar umownych lub odszkodowań, które są lub byłyby
płatne na rzecz Spółki od Nextbike GmbH? Jeśli tak, to proszę o wskazanie ich wysokości.
5) Czy Spółka analizowała inne kontrakty z Nextbike GmbH lub jej podmiotami powiązanymi pod
kątem możliwego naruszenia kanonu transakcji zawartej przez spółkę publiczną na warunkach
rynkowych z podmiotem powiązanym?
6) Czy zarząd Spółki analizował kwestię dopuszczalności dochodzenia zapłaty od Nextbike GmbH
w kontekście cenotwórczego charakteru takiej informacji oraz powinności jej niezwłocznego
upublicznienia stosownie do regulacji prawa unijnego i polskiego?
W odpowiedzi na powyższe, Zarząd Emitenta poinformował akcjonariusza o zleceniu
przygotowania opinii prawnych mających na celu ocenę dopuszczalności dochodzenia przez Spółkę
kar umownych od Nextbike GmbH, które to kary były objęte Umową. Zarząd Emitenta wskazał, że z
uwagi na fakt, że umowa została poddana prawu niemieckiemu, Zarząd Spółki uzyskał opinię
wydaną przez kancelarię niemiecką. W związku z twierdzeniami akcjonariusza dotyczącymi
nieważności Umowy na gruncie polskiego kodeksu spółek handlowych, Zarząd pozyskał także
opinię kancelarii polskiej, jak również oczekuje na dodatkową opinię.
Zarząd Emitenta wskazał, że zgodnie z pozyskanymi opiniami:
1. Umowę należy interpretować jako zwolnienie z długu w rozumieniu § 397(1) niemieckiego
kodeksu cywilnego, a nie jedynie jako tzw. pactum de non petendo,
2. Umowa jest ważna i skuteczna w świetle prawa niemieckiego,
3. roszczenia o zapłatę kar umownych objętych Umową definitywnie wygasły,
4. postanowienia Umowy nie naruszają art. 355 § 3 kodeksu spółek handlowych, gdyż hipoteza tego
przepisu dotyczy innego stanu faktycznego niż obecny w omawianej sprawie;
5. w związku z powyższym Umowa jest ważna i skuteczna także na gruncie prawa polskiego.

Zarząd poinformował akcjonariusza, że w świetle powyższych ustaleń, zawarcie Umowy
definitywnie zamknęło możliwość dochodzenia przez Spółkę od Nextbike GmbH kar umownych, z
których Nextbike GmbH została zwolniona na podstawie Umowy. Zarząd jednocześnie wskazał, że
podejmuje obecnie działania zmierzające do ustalenia, czy ówcześni członkowie Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Spółki dochowali należytej staranności w procesie zawierania Umowy.
Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
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