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Komunikat w sprawie informacji o wyniku postępowania administracyjnego, wyniku 

postępowania cywilnego, wszczęciu postępowania administracyjnego oraz środkach 

prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu przepisów w związku  

z działaniami KNF w sprawie spółki Platynowe Inwestycje S.A. 

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) podjęła uchwałę w sprawie 

przekazania do publicznej wiadomości informacji o poniższych działaniach podjętych w toku 

czynności nadzorczych w sprawie spółki publicznej Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą  

w Płocku (dalej również „Spółka”), której akcje notowane są na rynku regulowanym prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 

1. W dniu 16 grudnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego umorzyła wszczęte z urzędu 

postępowanie administracyjne w przedmiocie żądania, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy  

o obrocie instrumentami finansowymi, od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. wykluczenia z obrotu akcji wyemitowanych przez spółkę Platynowe Inwestycje S.A.  

2. W dniu 14 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego uchylił w całości orzeczenie Referendarza 

Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 19 października 

2015 r. dotyczącego wpisu do KRS zmian w statucie spółki Platynowe Inwestycje S.A.  

na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 25 

września 2015 r. 

3. W dniu 27 września 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła z urzędu 

postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia na Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie (KRS 547450) kary pieniężnej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 5  

i 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, z późn. zm., dalej „ustawa o ofercie”), w związku 

z podejrzeniem naruszenia art. 73 ust. 2 oraz art. 88a ustawy o ofercie w związku  

z nabywaniem akcji spółki publicznej Platynowe Inwestycje S.A. w okresie od 1 kwietnia 

2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

4. W dniu 31 sierpnia 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do Prokuratury 

Rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa  

z art. 587 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1030, z późn. zm.). 

W niniejszej sprawie wydarzeniem inicjującym postępowanie o wykluczenie z obrotu było 

podjęcie przez Spółkę działań mających na celu rejestrację w KRS podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

z dnia 25 września 2015 r., o czym KNF informowała 3 listopada 2015 r. w komunikacie 

„Działania KNF w sprawie spółki Platynowe Inwestycje”. 

W toku postępowania o wykluczenie, Urząd Komisji badał również kwestię związaną z zawarciem 

w dniu 20 kwietnia 2015 r. Umowy Inwestycyjnej pomiędzy Spółką, Słoneczne Inwestycje  

Sp. z o.o., A. Drągowski Sp. z o.o. oraz Grupą Akcjonariuszy, w wyniku której doszło  
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do wydzielenia i zbycia przedsiębiorstwa należącego do Emitenta (dalej „Umowa Inwestycyjna”). 

W dniu 2 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił  

do postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy  

w ww. sprawie o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał związanych  

z zawarciem Umowy Inwestycyjnej. Postępowanie to jest nadal w toku.  

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu skargi Komisji Nadzoru 

Finansowego na orzeczenie referendarza, postanowił zaskarżone orzeczenie oraz dokonany na jego 

podstawie wpis podwyższenia kapitału zakładowego uchylić w całości oraz oddalić wniosek 

Spółki o wpis zmian do KRS. W efekcie nie doszło więc do zamierzonego przez Spółkę 

podwyższenia kapitału zakładowego, które mogło stanowić zagrożenie interesów inwestorów. 

Mając na uwadze, iż Komisja Nadzoru Finansowego, wykorzystując przewidziane prawem środki, 

skutecznie zablokowała możliwość zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego 

Emitenta, odpadła potencjalna przesłanka zagrożenia interesów inwestorów. Tym samym,  

ze względu na osiągnięcie celu dla którego KNF wszczęła postępowanie należało je, jako 

bezprzedmiotowe, umorzyć. 

Jednocześnie, zgromadzony w toku postępowania materiał dowodowy w sposób wyczerpujący 

wskazał na inne nieprawidłowości, jakie w analizowanym okresie miały miejsce w otoczeniu 

Spółki. W konsekwencji, na podstawie zebranego materiału, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

podjął szereg czynności mających na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem oraz 

pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób winnych wykrytych naruszeń. Z tego względu 

w dniu 27 września 2016 r. KNF wszczęła w stosunku do spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 

postępowanie administracyjne w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z podejrzeniem 

naruszenia obowiązku ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji Platynowych Inwestycje S.A.  

w trybie art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie oraz w przedmiocie naruszenia zakazu, o którym mowa  

w art. 88a ustawy o ofercie – tj. nabywania akcji Platynowe Inwestycje S.A. poza wezwaniem. 

Ponadto, w dniu 31 sierpnia 2016 r. KNF złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów 

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na złożeniu do KRS 

niezgodnego z prawdą dokumentu w postaci oświadczenia o dokonaniu wpłaty na pokrycie 

kapitału zakładowego, tj. o przestępstwo z art. 587 § 1 k.s.h.  

W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego wskazane powyżej działania będą stanowić wyraźny 

sygnał sprzeciwu KNF wobec zachowań naruszających bezpieczeństwo i prawidłowe 

funkcjonowanie rynku kapitałowego, a także powinny spełniać funkcję prewencyjną wobec osób 

usiłujących dokonać nadużyć na rynku. Ponadto, niniejsze przekazanie do publicznej wiadomości 

spełnia z punktu nadzoru nad rynkiem kapitałowym istotną funkcję, albowiem informowanie  

o podejmowanych czynnościach nadzorczych powinno zdaniem KNF stanowić ważny element 

budowy zaufania inwestorów do rynków kapitałowych.      
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PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 

SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. 

SREBRNE INWESTYCJE Sp. z o.o. 

100% 

SREBRNE INWESTYCJE 2 Sp. z o.o. 

Aktywa – Obligacje 200 mln pln 

SŁONECZNE INWESTYCJE Sp. z o.o. 

99,99% 

220.000.000 akcji 

X 

0,85 zł 

(0,50 zł - Nominał) 

96% udziału  

w 

SREBRNE 

INWESTYCJE 

Sp. z o.o. 
Inwestor Indywidualny 

1.648.504 

akcji 

(66,05%) 

Kolor niebieski  – stan sprzed rejestracji akcji serii F 

Kolor czerwony  – emisja akcji serii F 


