
 

    
    

                 

KOMUNIKAT 

dotyczący zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2016 r. poz. 1639, z późn. zm., dalej: 

„ustawa o ofercie”) wobec spółki „PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku, 

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000126288 

W dniu 29 marca 2017 r., z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego wydana została decyzja, 

mocą której: 
 

I. zakazano na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie spółce „PLATYNOWE 

INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji 

zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę 

„PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku, 

II. orzeczono o opublikowaniu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie na koszt spółki 

„PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku informacji o niezgodnym z prawem 

działaniu w związku z ofertą publiczną i subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii G o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych przez spółkę „PLATYNOWE 

INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku, 

w związku z naruszeniem przez spółkę „PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku 

art. 7 ust. 1 i 9 oraz art. 27, w związku z art. 3 ustawy o ofercie. 

Naruszenie prawa przez spółkę „PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku polegało 

na dokonaniu publicznej oferty akcji serii zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 

zł każda, poprzez udostępnienie nieoznaczonemu adresatowi informacji o papierach wartościowych 

i warunkach ich nabycia, tj. memorandum informacyjnego opublikowanego w dniu 10 marca 2017 r. 

na stronie internetowej spółki „PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku, pomimo 

obowiązku udostępnienia dla przeprowadzenia tej oferty prospektu emisyjnego po uzyskaniu jego 

uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego. 

Spółka „PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku poprzez publikację w dniu 10 

marca 2017 r. memorandum informacyjnego rozpoczęła ofertę publiczną akcji zwykłych na 

okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dla przeprowadzenia tej oferty, spółka 

„PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązana była sporządzić prospekt 

emisyjny, a rozpoczęcie oferty mogło nastąpić tylko po opublikowaniu takiego prospektu 

emisyjnego, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
 

Decyzja w tej sprawie nie jest ostateczna. Decyzji w zakresie przytoczonego powyżej rozstrzygnięcia 

został natomiast nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

 

 

Spółka „PLATYNOWE INWESTYCJE” S.A. z siedzibą w Płocku jest spółką notowaną na rynku 

regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

 

 

29 marca 2017 r. 
 


