
- Sprawa z powództwa występującej w charakterze reprezentanta grupy Justyny Otulak

przeciwko RSPORT – FINANSE S.A. o zapłatę. 

- Postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. zarządzono ogłoszenie o wszczęciu

postępowania grupowego o następującej treści: „Przed Sądem Okręgowym w Lublinie 

I Wydziałem Cywilnym wszczęte zostało pod sygnaturą akt I C 420/18 postępowanie 

grupowe z powództwa Justyny Otulak (reprezentant) przeciwko RSPORT-FINANSE 

Spółce Akcyjnej z siedzibą w Lublinie o zapłatę. Przedmiotem sprawy są roszczenia 

pieniężne związane z wykupem wraz z zapłatą odsetek przez pozwanego obligacji 

wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1/11/2016 Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy Spółki z dnia 05 listopada 2016 r. w sprawie emisji obligacji serii 

A i Uchwały nr 1/11/2016 Zarządu Spółki z dnia 05 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Warunków Emisji obligacji, tj. obligacji serii A na okaziciela, o wartości nominalnej 

oraz cenie emisyjnej w wysokości 1.000,00 zł. Sąd informuje o możliwości przystąpienia 

do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym 

w tej sprawie poprzez złożenie reprezentantowi grupy Justynie Otulak (na adres jej 

pełnomocnika: Artura Jędrycha, Al. Jerozolimskie 133/133, 02-304 Warszawa), 

w terminie 1 miesiąca od daty niniejszego ogłoszenia, pisemnego oświadczenia 

o przystąpieniu do grupy. W oświadczeniu o przystąpieniu do grupy uprawniony

powinien określić swe żądanie oraz wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a także 

przynależność do grupy oraz przedstawić dowody. Przystąpienie do grupy po upływie 

wyznaczonego terminu jest niedopuszczalne. Pełnomocnikowi reprezentanta grupy 

przysługuje wynagrodzenie od każdego członka grupy. Wynagrodzenie przysługuje 

za czynności podejmowane przed sądem w każdej instancji, to jest za daną instancję 

oddzielnie. Wynagrodzenie to jest uzależnione od wysokości roszczenia pieniężnego 

deklarowanego przez każdego członka Grupy. Wynagrodzenie pełnomocnika 

(od każdego członka Grupy) obejmuje (brutto): - za czynności przed Sądem I instancji 

połowę minimalnej stawki adwokackiej, -  za czynności przed Sądem II instancji 

czwartą część minimalnej stawki adwokackiej. Wynagrodzenie kancelarii w żadnym 

wypadku nie może przekroczyć 20% kwoty zasądzonej na rzecz reprezentanta Grupy. 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera złożony do akt sprawy odpis umowy 

o świadczenie usług prawnych wraz z aneksem. Wyrok, który może zostać wydany

w sprawie ma wiążący skutek wobec członków grupy”. 

- Ogłoszenie o wszczęciu postępowania grupowego zostało zamieszczone w dniu

31 października 2018 r. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego 



w Lublinie oraz umieszczone w dniu 2 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Sądu Okręgowego w Lublinie. Ogłoszenie to ponadto zostało opublikowane w 

dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 12 lutego 2019 r.

- Sprawa jest w toku.




