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Komunikat KNF z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie  
naruszenia przepisów prawa przez spółkę Electus  

 

  W dniu 21 stycznia 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję o:  

• opublikowaniu, na podstawie art. 16 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej, informacji o 
naruszeniu przepisów prawa przez spółkę Electus SA polegającym na niezamieszczeniu 
w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym w dniu 7 marca 2008 r., informacji o wszczęciu 
w dniu 6 listopada 2007 r. i prowadzeniu przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we 
Wrocławiu Ośrodek zamiejscowy w Legnicy postępowania kontrolnego wobec Electusa. 

 

KNF uznała, Ŝe w świetle zamieszczonego w prospekcie emisyjnym opisu czynnika ryzyka 
związanego z nieprecyzyjnymi uregulowaniami prawno – podatkowymi kwestii obrotu 
wierzytelnościami, opis ten powinien zawierać co najmniej informację o wszczęciu przez 
Dyrektora UKS postępowania kontrolnego wobec Spółki.  

 

Zgodnie z art. 24 pkt 3 i art. 2 pkt (3) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, 
włączenia przez odesłanie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz upowszechniania 
reklam, emitent ma obowiązek zamieszczenia w prospekcie opisu czynników ryzyka związanych 
z emitentem określonych jako charakterystycznych dla sytuacji emitenta lub papierów 
wartościowych, które są istotne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W ocenie KNF i 
fakt wszczęcia i prowadzenia przez Dyrektora UKS postępowania kontrolnego wobec Electusa 
jest informacją istotną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jednoczesne zamieszczenie 
ogólnikowo sformułowanego czynnika ryzyka dotyczącego występowania nieprecyzyjnych 
uregulowań prawno – podatkowych kwestii obrotu wierzytelnościami przy równoległym braku 
jakiejkolwiek informacji w prospekcie emisyjnym odnośnie toczącego się juŜ ww. postępowania 
moŜe wprowadzać inwestorów w błąd polegający na przeświadczeniu, Ŝe w stosunku do spółki 
nie toczą się postępowania przed organami podatkowymi. 

 
Informacja o naruszeniu przez spółkę przepisów prawa jest podawana do publicznej wiadomości, 
bo prospekt emisyjny Electusa, chociaŜ nie został dotąd opublikowany, jest nadal waŜny i moŜe 
być podstawą do przeprowadzenia oferty publicznej obligacji. 
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