21 grudnia 2009 r.

Komunikat z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie
niezgodnego z prawem działania Internet Group
Dyrektor zarządzający pionem nadzoru rynku kapitałowego na podstawie
upowaŜnienia Komisji podjął decyzję o opublikowaniu informacji o niezgodnym z prawem
działaniu:
• Internet Group SA w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku
regulowanym akcji serii G oraz praw do akcji serii G na podstawie prospektu
emisyjnego zatwierdzonego w dniu
Naruszenie polegało na nieprzekazaniu w formie aneksu do prospektu emisyjnego
zatwierdzonego w dniu 27 stycznia 2009 r. następujących informacji dotyczących sytuacji
finansowej spółki i realnego zagroŜenia niewywiązania się z zawartych w dniu 25 i 26
listopada 2008 r. z BRE Bankiem SA umów: inwestycyjnej oraz kredytowej, które stanowiły
znaczące czynniki mogące wpłynąć na ocenę tych papierów wartościowych:
• informacji o podjęciu przez spółkę w dniu 23 czerwca 2009 r. negocjacji
z bankiem mających na celu sanowanie skutków zagroŜenia płynności finansowej
i realizacji budŜetu spółki oraz ryzyka niedotrzymania wynikających z ww. umów
z Bankiem wskaźników i warunków finansowych poprzez przygotowanie nowych
prognoz finansowych, a następnie przygotowanie do akceptacji Banku programu
restrukturyzacji zadłuŜenia;
• informacji o dwukrotnym udzieleniu przez bank zgody na zawieszenie terminu
płatności raty kapitałowej kredytu w wysokości 2.444.444,50 zł, przypadającej do
zapłaty do dnia 20 lipca 2009 r., tj. zgody udzielonej w dniu 3 sierpnia 2009 r. na
wniosek spółki z dnia 13 lipca 2009 r. na zawieszenie terminu płatności tej raty do
końca sierpnia 2009 r. pod warunkiem przedstawienia satysfakcjonującego programu
restrukturyzacji zadłuŜenia, a następnie zgody udzielonej w dniu 25 sierpnia 2009 r.
na wniosek spółki z dnia 19 sierpnia 2009 r. na zawieszenie terminu płatności tej raty
do końca sierpnia 2009 r.,
w wyniku czego prospekt emisyjny spółki nie spełnia wymogów określonych
w art. 22 ustawy o ofercie w związku z pkt 4, 20.9 załącznika I oraz pkt 3.1 załącznika III
do rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004, tj. nie zawiera prawdziwych, rzetelnych i
kompletnych informacji dotyczących zaistniałej sytuacji finansowej spółki:
• informacji o czynnika ryzyka związanego z zagroŜeniem utraty płynności,
spodziewanym niedotrzymaniem wynikających z ww. umów wskaźników i
warunków finansowych i wobec tego z moŜliwością skorzystania przez bank z
uprawnień wynikających z tych umów, w tym ich wypowiedzenia i postawienia
wierzytelności w całości lub w części w stan natychmiastowej wymagalności, co w
przypadku niezaakceptowania przez bank przygotowanego przez spółkę programu
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restrukturyzacji zadłuŜenia lub niepowodzenia w jego realizacji mogłoby skutkować
zagroŜeniem dalszej kontynuacji działalności spółki;
• informacji o znaczących zmianach w sytuacji finansowej spółki od daty zakończenia
ostatniego okresu obrotowego, za który opublikowano zbadane informacje finansowe,
tj. od 31 grudnia 2008 r., o zagroŜeniu utraty płynności finansowej, dwukrotnym
wyraŜeniu przez bank zgody na zawieszenie terminu płatności ww. raty kapitałowej
kredytu i konieczności przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez bank
programu restrukturyzacji zadłuŜenia;
• prawdziwego i rzetelnego oświadczenia zarządu spółki, Ŝe w określonych warunkach
poziom kapitału obrotowego moŜe nie wystarczać na pokrycie potrzeb jej grupy
kapitałowej.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
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