
Sygn. akt VII AGa 59/21

W Y R O K

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Dnia 30 marca 2021 roku 

Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelektualnej w
składzie: 

Przewodniczący – Sędzia SA Małgorzata Mączkowska

                              Sędzia SA Zuzanna Adamczyk (spr.) 

                              Sędzia SA Jolanta de Heij - Kaplińska

Protokolant           Anna Boreczek

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 roku w Warszawie

na rozprawie 

sprawy z powództwa Piotra Krupy 

przeciwko eBilet spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie

o stwierdzenie nieważności uchwał

na skutek apelacji powoda 

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie 

z dnia 30 grudnia 2015 roku, sygn. akt XX GC 342/13

I. zmienia zaskarżony wyrok:

a)  w punkcie czwartym w części, w ten sposób, że stwierdza nieważność

uchwał  zgromadzeń  wspólników  eBilet  spółki  z  ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie tj.:

1) nr 1, 2, 4-10 oraz uchwały nr 3 w części dotyczącej  umorzenia 290

udziałów należących do Piotra Krupy z dnia 27 kwietnia 2012 roku;

2) nr 1-6 z dnia 9 maja 2012 roku;

3) nr 1 z dnia 29 kwietnia 2014 r.;

4) nr 1- 7 z dnia 30 czerwca 2015 r;

b) w punkcie piątym w ten sposób, że przyjmując, że powód wygrał sprawę w

37 %,  zaś  pozwany w 63%,  pozostawiając  ich  szczegółowe wyliczenie

referendarzowi sądowemu; 



II. zasądza  od  Piotra  Krupy  na  rzecz  eBilet  spółki  z  ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych)

tytułem  zwrotu  kosztów  zastępstwa  procesowego  w  postępowaniu

kasacyjnym;

III. zasądza od eBilet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na

rzecz Piotra Krupy kwotę 299 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych)

tytułem  wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną powodowi z urzędu w

postępowaniu kasacyjnym; 

IV. nakazuje  pobrać  od  eBilet  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w

Warszawie  na  rzecz   Skarbu  Państwa  –  Sądu  Okręgowego w Warszawie

kwotę 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) tytułem opłaty sądowej od

apelacji, od której powód był zwolniony; 

V. nakazuje  pobrać  od  eBilet  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  w

Warszawie na rzecz  Skarbu Państwa  – Sądu Apelacyjnego w Warszawie

kwotę 48 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) tytułem opłaty sądowej od

skargi kasacyjnej, od której powód był zwolniony.

 

Jolanta de Heij - Kaplińska      Małgorzata Mączkowska                Zuzanna Adamczyk
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