
 

       
 

Komunikat o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji oraz 

złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie 

akcjami spółki  ELKOP ENERGY SA 

 

W dniu 6 listopada 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę o przekazaniu do 

publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie 

manipulacji oraz złożeniu w dniu 5 listopada 2012 r. zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa manipulacji z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie 

instrumentami finansowymi (dalej: ustawa), polegającej na: 

 

 składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w 

błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego (art. 39 ust. 2 

pkt 1 ustawy), oraz  

 składaniu zleceń i zawieraniu transakcji powodujących nienaturalne i sztuczne ustalenie się 

ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych (art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy), 

 

dokonanej w obrocie akcjami spółki ELKOP ENERGY SA w organizowanym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w 

okresie od 27 lipca 2012 r. do 2 października 2012 r. 

 

Akcje spółki ELKOP ENERGY SA zostały dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu NewConnect dnia 23 lipca 2012 r., na podstawie uchwały nr 727/2012 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Kurs odniesienia został wyznaczony na poziomie 

777,70 PLN, a pierwsze notowanie odbyło się 27 lipca 2012 r. Kurs otwarcia w tym dniu wyniósł 

1111,00 PLN i był wyższy od kursu odniesienia o 42,86 %, a kurs zamknięcia ukształtował się na 

poziomie 1333,20 PLN i był wyższy od kursu odniesienia o 71,43 %. W okresie do 2 

października 2012 r. kurs akcji spółki ELKOP ENERGY SA wzrósł do 15700,00 PLN, czyli o 

ponad 1918% w stosunku do kursu odniesienia na pierwszej sesji giełdowej. W tym okresie (47 

sesji giełdowych) zawarto 76 transakcji na łączną liczbę 101 akcji spółki. Kapitalizacja spółki 

wzrosła natomiast z 25,28 mln PLN do 510,25 mln PLN.  

 

Od daty 6 lipca 2012 r., na którą został sporządzony dokument informacyjny spółki, 

opublikowany na stronie internetowej NewConnect w dniu 23 lipca 2012 r., spółka ELKOP 

ENERGY SA nie opublikowała żadnej informacji, która dawałaby podstawy dla stwierdzenia,  że 

zaszły jakiekolwiek zdarzenia lub okoliczności, które pozwalałyby sądzić, że sytuacja finansowa 

i majątkowa spółki oraz jej perspektywy rozwoju uległy nadzwyczaj korzystnym zmianom, 

uzasadniającym taki wzrost kursu akcji. Jedynym raportem opublikowanym przez spółkę i 

zawierającym informacje gospodarcze był raport kwartalny z dnia 14 sierpnia 2012 r. 

zawierający skonsolidowany raport grupy kapitałowej ELKOP ENERGY SA za II kwartał 2012 

r. Zgodnie z tym raportem, skonsolidowany kapitał własny grupy kapitałowej spółki (stan na 

dzień 30.06.2012 r.) wynosi 2,45 mln PLN, zaś skonsolidowany przychód netto ze sprzedaży za 

okres 1.01.2012 r. – 30.06.2012 r. wynosi 0,27 mln PLN.  

 

6 listopada 2012 r. 



 

W dniu 20 września 2012 r. odbyło się NWZA spółki ELKOP ENERGY SA, które podjęło 

uchwałę w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji spółki (podział akcji) z dotychczasowej 

wartości 50,00 PLN każda akcja, do wartości 0,10 PLN każda akcja. Wysokość kapitału 

zakładowego nie uległa zmianie. Jednocześnie zwiększeniu uległa ogólna liczba akcji z 

dotychczasowych 32 500 akcji do 16 250 000 akcji. Operacja podziału akcji zakończyła się w 

dniu 29 października 2012 r., kiedy to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA 

dokonała korekty kursu odniesienia z 15 700,00 PLN do 31,40 PLN. Operacja ta nie wpłynęła na 

„wycenę” spółki (jej kapitalizacja wynosi nadal 510,25 mln PLN), a jedynie w miejsce jednej 

akcji o „wartości” 15 700,00 PLN akcjonariusze otrzymali 500 akcji o „wartości” 31,40 PLN. 

 

W związku z takim zachowaniem kursu i obrotów akcji spółki ELKOP ENERGY SA Urząd 

Komisji Nadzoru Finansowego podjął działania wyjaśniające. W ich wyniku ustalono, iż 

zaobserwowany wzrost kursu akcji spółki w okresie od 27 lipca 2012 r. do 2 października 2012 r. 

był przede wszystkim skutkiem działalności 2 osób fizycznych, działających na rachunkach 

inwestycyjnych 5 podmiotów (dalej: grupa inwestorów). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

jest w posiadaniu informacji wskazujących na powiązania i współdziałanie pomiędzy członkami 

grupy inwestorów.  

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ustalił, iż w odniesieniu do transakcji zawartych w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect na akcjach spółki ELKOP ENERGY SA, które 

miały miejsce w okresie od 27 lipca 2012 r. do 2 października 2012 r.: 

 

 na 76 transakcji, które miały miejsce w tym okresie, 64 było zawartych z udziałem 

członków grupy inwestorów; 

 na 39 transakcji, których kurs był wyższy niż kurs transakcji poprzedniej, stroną kupującą 

w 31 transakcjach był członek grupy inwestorów; 

 na 31 transakcji, których kurs stanowił nowe maksimum trendu wzrostowego, stroną 

kupującą w 25 transakcjach był członek grupy inwestorów. 

Jednocześnie stwierdzono, iż członkowie grupy inwestorów zawarli między sobą 12 transakcji 

„wewnętrznych” (wash trade), tj. takich które wpływały na kurs, a jednocześnie nie zmieniały 

liczby akcji będących w posiadaniu grupy inwestorów. Wszystkie 12 transakcji było transakcjami 

podwyższającymi kurs (od 115 PLN do 2 600 PLN), przy czym ich wolumen stanowił od 11% 

do aż 100% wolumenu sesyjnego. 

 

W związku z tym, że dalsze utrzymywanie notowań tych akcji w wyżej wymienionych 

okolicznościach wskazywało na możliwość zagrożenia interesu inwestorów, zaś podejmowane 

przez nabywców akcji ryzyko nie było w takiej sytuacji zależne od czynników rynkowych, ale od 

zachowania określonej grupy osób, wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie dokonywania 

manipulacji, Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 8 października 2012 r. zażądała od Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie SA zawieszenia obrotu akcjami ELKOP ENERGY SA 

na okres jednego miesiąca, zaś w dniu 5 listopada 2012 r. skierowała do organów ścigania 

zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  


