
 
  

 

       
 

 
Komunikat w sprawie niezgodnego z prawem działania Electus 

 

  Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego UKNF, na podstawie 
upowaŜnienia Komisji, podjął decyzję o opublikowaniu informacji o niezgodnym z 
prawem działaniu:  

• Electus SA w związku z ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o 
wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii 
ELEK0212 emitowanych w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji, 
polegającym na niesporządzeniu i niezłoŜeniu, na podstawie art. 51. ust. 1 ustawy 
o ofercie, aneksów do prospektu emisyjnego spółki Electus SA, zawierających: 

- informację na temat zajęcia komorniczego udziałów w spółce ZNTK 
Nieruchomości sp. z o.o. z Poznania, stanowiących zabezpieczenie zobowiązań 
p. Marka Falenty wobec Electus SA oraz informację o ewentualnych ryzykach 
wynikających dla Electus SA w przypadku powstania p. Marka Falenty do 
uregulowania zobowiązań wobec Electus SA, 

- informację o ewentualnych ryzykach wynikających dla Electus SA w 
przypadku niemoŜliwości odzyskania wierzytelności Electus SA wobec spółki 
Sigma sp. z o.o., 

- pełną, rzetelną i kompletną informację na temat ewentualnych ryzyk 
wynikających dla Electus SA z informacji zwartych w treści komunikatu Fitch 
Ratings dotyczącego przyznania Electus SA ratingów w dniu 4 sierpnia 2009 
r., 

- informację o ewentualnych ryzykach uznania, w przypadku wniesienia 
powództwa o stwierdzenie niewaŜności uchwały Zarządu Electus SA nr 
01/01/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmienionej uchwałą Zarządu Electus SA 
nr 02/02/2010 z dnia 16 lutego 2010 r., iŜ obligacje wyemitowane na 
podstawie przedmiotowych uchwał mogą zostać uznane za nieistniejące lub 
obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, w związku z 
moŜliwością działania p. Marka Falenty w imieniu Electus SA jako członka jej 
zarządu pomimo skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone 
w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 

  Uznano, Ŝe przedmiotowe informacje są, w świetle art. 51 ust. 1 ustawy o ofercie, 
mając na uwadze wymogi art. 22 ustawy o ofercie, informacjami mogącymi wpłynąć na 
ocenę papierów wartościowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i powinny 
zostać przekazane do publicznej wiadomości w formie aneksów zatwierdzonych przez 
KNF. 

11 czerwca 2010 r. 


