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Komunikat z dnia 30 września 2009 r. w sprawie  
niezgodnego z prawem działania PPH „BOMI”  

 

  Zastępca dyrektora departamentu emitentów UKNF na podstawie upowaŜnienia Komisji 
podjął decyzję o opublikowaniu informacji o niezgodnym z prawem działaniu:  

• Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „BOMI”  SA w związku z ubieganiem się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii K1, K2 i L. 

 
Naruszenie polegało na tym, Ŝe w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w 

dniu 29 maja 2009 r., BOMI SA nie zamieściło informacji, iŜ: 

1. Pan Andrzej Kraszewski  

−  zasiadał w zarządzie spółki „Twoje przyprawy” sp.  z o.o., oraz w zarządzie spółki 
„Inntea” sp. z o.o., 

2. Pan Marek Romanowski  

− zasiadał w zarządach spółek: Spółka Handlowa Duet sp. z o.o., Hermes sp. z o.o., 
Hermes Bis sp. z o.o., Eureka Plus sp. z o.o.,  

− pełni funkcję prokurenta w spółce Logistyka RCR sp. z o.o. Nieruchomości spółka 
komandytowa,  

− od lutego 2008 r. do września 2008 r. pełnił funkcję wiceprezesa w spółce Rast 
Nieruchomości sp. z o.o., 

Wskazano ponadto nieprawidłową nazwę spółki, w której Pan Marek Romanowski pełnił 
funkcję wiceprezesa i prezesa zarządu oraz był wspólnikiem – Rancor sp. z o.o. zamiast 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Rancor” sp. z o.o.  

3. Pan Wojciech Kaczmarek 

− zasiada w radzie nadzorczej spółki Drogerie Aster SA,  

− pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce CDN – RCR sp. z o.o. oraz Omega 
RCA sp. z o.o., 

− był wspólnikiem spółek:  Logistyka Kaczmarek Spółka jawna oraz 3 Helisa – Kolagen 
Dystrybucja sp. z o.o., 

− pełni funkcję prokurenta w spółce Logistyka RCR sp. z o.o. Nieruchomości spółka 
komandytowa, 

− pełnił funkcję prokurenta w spółce PPH „Rancor” sp. z o.o. 
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W prospekcie emisyjnym zamieszczono ponadto nieprawidłową informację, Ŝe Pan 
Kaczmarek jest wspólnikiem spółki Nieruchomość Korporacja sp. z o.o., gdyŜ w lutym 2009 r. 
przestał być wspólnikiem ww. spółki. 

4. Pan Krzysztof Pietkun  

− zasiadał w radzie nadzorczej spółki Power Group sp. z o.o., oraz był wspólnikiem tej 
spółki, 

− jest członkiem rady nadzorczej spółki Drogerie Aster SA, 

5. Pan Grzegorz Leszczyński 

− zasiadał w zarządzie spółki Dom Inwestycyjny w Warszawie sp. z o.o., 

− nieprawidłowo wskazano datę, od której Pan Grzegorz Leszczyński zasiada w radzie 
nadzorczej spółki A-Z Finanse SA – w Prospekcie Emisyjnym wskazano 2006 rok zamiast 
2007 roku,  

− w prospekcie emisyjnym podano nieprawidłową nazwę spółki, w której Pan 
Leszczyński zasiada w radzie nadzorczej – Stereo.pl SA zamiast Grupa Stereo SA, 

− nieprawidłowo wskazano datę, od której Pan Grzegorz Leszczyński zasiadał w radzie 
nadzorczej spółki Polski Koncern Mięsny „Duda” SA – w prospekcie emisyjnym 
wskazano, Ŝe funkcję tę pełnił w latach 2005-2007, zamiast w latach 2002 – 2007,  

− w prospekcie wskazano nieprawidłową nazwę spółki, której Pan Grzegorz Leszczyński 
jest wspólnikiem – Polskie Przedsiębiorstwo Wspierania Przedsiębiorczości sp. z o.o. 
zamiast Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości sp. z o.o., 

6. Pan Jan Woźniak 

− jest wspólnikiem spółek Euro - Guard sp. z o.o. oraz Europlazma Serwis sp. z o.o., 

− wskazano nieprawidłową nazwę spółki, w której Pan Jan Woźniak zasiadał w radzie 
nadzorczej – PALIO SA w organizacji zamiast JPALIO SA, 

7. Pan Jarosław Pyzik   

− zasiadał w zarządzie spółki Rast Nieruchomości sp.  z o.o., 

− pełnił funkcję prokurenta w spółce PPH „Rancor” SA, 

− był członkiem zarządu spółki Spółka Handlowa Duet sp. z o.o., podano niepełną nazwę 
tej spółki wskazując, Ŝe Pan Jarosław Pyzik był wspólnikiem tej spółki – Duet zamiast 
Spółka Handlowa Duet sp. z o.o., 

− w prospekcie emisyjnym podano niepełną nazwę spółki, której Pan Pyzik jest 
wspólnikiem –  Gospodarstwo Rybackie II sp. z o.o. zamiast Gospodarstwo Rybackie 
Olsztyn II sp. z o.o., 

− jest wspólnikiem spółki Logistyka RCR sp. z o.o., 

− zasiadał w zarządzie spółki Eureka Plus sp. z o.o.,  

− zasiadał w zarządzie spółki Hermes Bis sp. z o.o., 

− zasiadał w zarządzie spółki Hermes sp. z o.o., 
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W prospekcie emisyjnym podano ponadto nieprawidłową informację, Ŝe Pan Jarosław 
Pyzik był wspólnikiem w spółkach: Eureka sp. z o.o., Hermes Bis sp. z o.o., Hermes sp. z o.o. 

8. Pan Mieczysław Cierpisz 

− zasiadał w zarządzie spółki „Securita Ochrona” sp. z o.o., 

9. Pan Jarosław Dąbrowski 

− nieprawidłowo wskazano datę, od której Pan Jarosław Dąbrowski sprawował funkcję 
członka zarządu w spółce Rast sp.  z o.o. – 2003 rok zamiast 2002 roku.  

 
Stanowiło to naruszenie przepisu art. 22 ustawy o ofercie publicznej w związku z punktem 14.1 
załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 w sprawie informacji zawartych w 
prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odesłanie i publikacji takich prospektów 
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam. 
 

 
 
 


