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34. Postępowania toczące się przed sądem, organem
arbitrażowego lub organem administracji publicznej

właściwym

(w tys. zł)

dla

postępowania

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Bank nie prowadził postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań
emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
emitenta. Ponadto łączna wysokość roszczeń we wszystkich toczących się na dzień 31 grudnia 2013 roku
postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej dotyczących zobowiązań emitenta lub jednostki od niego zależnej również nie
przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta.
Bank monitoruje status wszystkich spraw sądowych wniesionych przeciwko Bankowi oraz poziom
wymaganych rezerw.
Informacje na temat największych postępowań dotyczących zobowiązań warunkowych emitenta
1.

Sprawa z powództwa Banku BPH SA („BPH”) przeciwko Garbary Sp. z o.o. („Garbary”)
Powództwo zostało wniesione w dniu 17 lutego 2005 roku przez BPH. Wartość przedmiotu sporu
określona została na kwotę 42 854 tys. zł. Przedmiotem sporu jest uznanie za bezskuteczne czynności
związanych z zawiązaniem spółki Garbary oraz wniesieniem do niej aportu. Spór koncentruje się na
określeniu wartości użytkowania wieczystego gruntu wraz z posadowionymi na nim budynkami, które
zostały wniesione przez ZM Pozmeat SA jako aport do spółki Garbary na pokrycie udziałów w kapitale
zakładowym o wartości 100 000 tys. zł. W dniu 6 czerwca 2006 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział IX Gospodarczy wydał wyrok oddalający w całości powództwo powoda. Od wyroku Sądu
Okręgowego powód wniósł apelację. Sąd Apelacyjny w dniu 6 lutego 2007 roku oddalił apelację
powoda. Powód wniósł od wyroku Sądu Apelacyjnego skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy w dniu 2
października 2007 roku uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd Apelacyjny w dniu 4 marca 2008 roku uchylił
wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania.
W dniu 16 września 2010 roku Sąd Okręgowy w całości oddalił powództwo. W dniu 19 października
2010 roku BPH złożył apelację od przedmiotowego wyroku. W dniu 24 lutego 2011 roku Sąd
Apelacyjny wydał postanowienie o uchyleniu wyroku i umorzeniu postępowania z udziałem Banku
Pekao SA (przystąpił do postępowania jako następca prawny BPH) z uwagi na brak legitymacji
procesowej po stronie tego banku. Sprawa zostaje zwrócona do sądu pierwszej instancji, w której
będzie kontynuowana z udziałem BPH w charakterze powoda. Bank Pekao SA wniósł skargę kasacyjną
do Sądu Najwyższego na wyżej wymienione postanowienie. W dniu 25 kwietnia 2012 roku Sąd
Najwyższy uchylił wyżej wymienione postanowienie Sądu Apelacyjnego i przekazał sprawę do
ponownego rozpoznania.

2.

Sprawa z powództwa Banku BPH SA przeciwko Bankowi oraz Tele-Tech Investment Sp. z o.o. („TTI”)
Powództwo zostało wniesione w dniu 17 listopada 2007 roku przez BPH o zapłatę odszkodowania w kwocie
34 880 tys. zł z odsetkami ustawowymi od dnia 20 listopada 2004 roku do dnia zapłaty, z tytułu
rzekomych czynów niedozwolonych polegających na tym, iż w sytuacji grożącej ZM Pozmeat SA
niewypłacalności doszło do wyzbycia się przez ten podmiot na rzecz TTI istotnego składnika majątku w
postaci wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Garbary Sp. z o.o. (poprzednio Milenium Center Sp. z
o.o.).
Bank złożył odpowiedź na pozew, w którym wniósł o oddalenie pozwu z powodu braku podstaw
prawnych do jego uwzględnienia. Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2009 roku Sąd zawiesił
postępowanie do czasu zakończenia postępowania upadłościowego spółki Pozmeat. W dniu 26 stycznia
2011 roku sąd wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania z uwagi na zakończenie
postępowania upadłościowego. W dniu 5 czerwca 2012 roku Sąd ponownie zawiesił postępowanie do
czasu prawomocnego zakończenia sprawy z powództwa Banku BPH SA przeciwko Garbary Sp. z o.o.

3.

Roszczenia klientów Interbrok
Do Banku zwróciło się 170 podmiotów, które były w przeszłości klientami spółki Interbrok Investment
E. Drożdż i Spółka Spółka jawna (dalej zwana Interbrok), i za pośrednictwem Sądu Rejonowego
w Warszawie zawezwały Bank do próby ugodowej na łączną kwotę 385 520 tys. zł. Do Banku wpłynęło
9 pozwów o odszkodowania. Osiem z dziewięciu pozwów zostało złożonych przez byłych klientów
Interbrok na łączną kwotę 800 tys. zł, z zastrzeżeniem iż roszczenia mogą ulec rozszerzeniu do łącznej
kwoty 5 950 tys. zł. Powodowie zarzucają Bankowi pomocnictwo w sprzecznym z prawem działaniu
Interbrok, które wyrządziło Powodom szkodę. Sąd Okręgowy w Warszawie rozstrzygnął
8 z wymienionych spraw sądowych i we wszystkich tych sprawach oddalił powództwo. Jeden
z przedmiotowych wyroków uprawomocnił się na skutek wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2010 roku oddalającego apelację powoda. Sąd Najwyższy w dniu 22 czerwca 2011
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roku oddalił skargę kasacyjną powoda w przedmiotowej sprawie. W pozostałych sprawach w dniu
21 grudnia 2010 roku oraz w dniu 17 stycznia 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyroki
Sądu Okręgowego i sprawy zostały przekazane do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu
w Warszawie. W dniu 23 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, po ponownym rozpoznaniu
sprawy 6 byłych Klientów Interbrok oddalił powództwa na łączną kwotę 600 tys. zł. Wyrok został
w całości zaskarżony przez wszystkich powodów, przy czym w stosunku do jednego powoda apelacja
została odrzucona. W 9-tej sprawie wartość przedmiotu sporu wynosi 275 423 tys. zł wraz
z odsetkami ustawowymi i kosztami procesu. Suma ta według żądania pozwu ma obejmować nabyte
przez Powoda w drodze cesji wierzytelności przysługujących poszkodowanym w stosunku do Interbrok
z tytułu pomniejszenia (wskutek upadłości Interbrok) wierzytelności o zwrot wpłaconych przez
poszkodowanych depozytów przeznaczonych na inwestowanie na rynku forex. Powód
odpowiedzialność Banku opiera na pomocnictwie Banku do czynu niedozwolonego Interbrok,
polegającego na prowadzeniu działalności maklerskiej bez zezwolenia. Aktualnie postępowanie
w sprawie znajduje się na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji.
We wszystkich sprawach Bank wnosi o oddalenie powództwa w całości, nie zgadzając się z zawartymi
w pozwach zarzutami. Analiza prawna powyższych żądań wskazuje, iż brak jest istotnych przesłanek,
które pozwalałyby na przyjęcie odpowiedzialności Banku w przedmiotowej sprawie. W związku z tym
Grupa mBanku S.A. nie utworzyła rezerw na powyższe roszczenia.
4. Pozew zbiorowy przeciwko mBankowi S.A.
W dniu 4 lutego 2011 roku doręczono Bankowi pozew zbiorowy wniesiony do Sądu Okręgowego w Łodzi
w dniu 20 grudnia 2010 roku przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów jako reprezentanta grupy 835 osób
fizycznych - klientów bankowości detalicznej Banku. W pozwie zażądano ustalenia odpowiedzialności Banku
za nienależyte wykonywanie umów o kredyty hipoteczne. W szczególności zarzucono, iż Bank niewłaściwe
stosował postanowienia umów dotyczących zmiany oprocentowania, a mianowicie, że Bank nie obniżał
oprocentowania kredytu, mimo, iż zdaniem powoda był do tego zobowiązany. Bank nie zgadza się
z powyższymi zarzutami. W dniu 18 lutego 2011 roku została złożona odpowiedź na pozew, w której Bank
wniósł o oddalenie powództwa w całości.
W dniu 6 maja 2011 roku Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił oddalić wniosek mBanku S.A. o odrzucenie
pozwu oraz postanowił rozpoznać sprawę w postępowaniu grupowym. Na to postanowienie mBank S.A. w
dniu 13 czerwca 2011 roku złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Łodzi. W dniu 28 września 2011 roku
Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie mBanku S.A. Sprawa obecnie toczy się w trybie właściwym dla
postępowania grupowego. W marcu 2012 roku zakończył się etap przystępowania nowych członków do
postępowania grupowego. Na dzień 17 października 2012 roku skład grupy uprawomocnił się w liczbie
1247 członków. Sąd Okręgowy w Łodzi nie ustanowił również kaucji na rzecz mBanku S.A., o którą Bank
wnosił. Bank w tej kwestii złożył zażalenie na to postanowienie. W dniu 29 listopada 2012 roku Sąd
Apelacyjny w Łodzi oddalił zażalenie Banku dotyczące ustanowienia kaucji. Postanowienie jest prawomocne
i Powód nie ma obowiązku wnoszenia kaucji. W styczniu została wysłana ostateczna odpowiedź na pozew,
a w dniu 15 lutego 2013 roku Powód odniósł się w piśmie procesowym do odpowiedzi na pozew.
Postanowieniem z dnia 18 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Łodzi postanowił skierować strony do
mediacji. Pismem z dnia 26 lutego 2013 roku Miejski Rzecznik Konsumentów złożył sprzeciw wobec
skierowania sprawy do mediacji. W dniu 22 czerwca 2013 roku odbyła się rozprawa, a w dniu 3 lipca 2013
roku Sąd ogłosił wyrok, w którym uwzględnił w całości powództwo uznając, iż Bank nienależycie
wykonywał umowę przez co konsumenci ponieśli szkodę. W dniu 9 września 2013 roku Bank wniósł
apelację i termin rozprawy został wyznaczony na dzień 25 marca 2014 roku. Wyrok sądu pierwszej
instancji nie wpływa istotnie na postrzeganie przez Bank ryzyka prawnego w tej sprawie.
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Bank nie prowadził postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących wierzytelności
emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych
emitenta. Natomiast łączna wysokość roszczeń we wszystkich toczących się na dzień 31 grudnia 2013 roku
postępowaniach przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej dotyczących wierzytelności emitenta nie przekroczyła 10% kapitałów własnych
emitenta.
Podatki
W dniu 7 stycznia 2013 roku w mBanku S.A. zostało wszczęte przez Dyrektora Urzędu Kontroli
Skarbowej w Warszawie postępowanie kontrolne, a następnie w ramach przedmiotowego postępowania
kontrolnego kontrola skarbowa w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz
prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok.
Postępowanie kontrolne i kontrola skarbowa nadal trwają.
W dniach od 24 sierpnia 2012 roku do 3 września 2012 roku w mBanku Hipotecznym S.A. została
przeprowadzona kontrola podatkowa przez pracownika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w
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Warszawie w zakresie prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa z tytułu podatku od towarów i usług
za czerwiec 2012 roku. W zakresie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Organy podatkowe mogą przeprowadzać kontrole i weryfikować zapisy operacji gospodarczych ujętych
w księgach rachunkowych w ciągu 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym złożono deklaracje
podatkowe, dokonać ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego i nałożyć związane z tym kary.
W opinii Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań
podatkowych w tym zakresie.

