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Treść raportu:

Zarząd NEWAG S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 24.09.2014r., Zarząd powziął informację
o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku z dnia 23.09.2014r. oddalającego skargę
Spółki od decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 stycznia 2014 r. utrzymującej w mocy decyzję Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31.07.2013 r. („Decyzja”) stwierdzającą nieważność decyzji
Wojewody Nowosądeckiego z dnia 16 października 1995 roku dotyczącej uwłaszczenia poprzednika prawnego
Spółki działkami nr 3 w obr. 94, nr 3/2 w obr. 95, nr 79 i nr 83 w obr. 63, położonymi w Nowym Sączu w części
odnoszącej się do działki nr 3/6 z obrębu 94, powstałej z podziału działki nr 3 ("Nieruchomość"). O wydaniu oraz
zawieszeniu wykonania Decyzji Spółka informowała w raportach bieżących nr 3/2014 oraz 18/2014.
Wydając wyrok oddalający skargę Spółki na Decyzję, WSA jednocześnie wstrzymał wykonanie decyzji do czasu
uprawomocnienia się orzeczenia.
Wyrok WSA nie jest prawomocny, przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie w terminie 30 dni od doręczenia odpisu wyroku stronie z uzasadnieniem. Spółka zamierza złożyć
skargę kasacyjną na wyrok WSA wnosząc o uchylenie wyroku WSA i przekazanie sprawy do ponownego
rozpoznania.
Podstawa prawna szczegółowa:
art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 Ustawy o ofercie – informacje poufne
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