
Raport bieżący nr 24/2015 

z dnia 18 grudnia 2015 r 

Temat: Decyzja KNF z dnia 17 grudnia 2015 r. 

 

Zarząd Spółki Polymetal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) 
działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że 
w dniu dzisiejszym tj. 18 grudnia 2015 roku powziął informację ze strony 
internetowej KNF o decyzji  podjętej na 287 posiedzeniu w dniu 17 grudnia 
2015 roku o:  wykluczeniu bezterminowo akcji Emitenta z obrotu na rynku 
regulowanym prowadzonym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., po upływie 30 dni od dnia, w którym ww. decyzja KNF stanie 
się ostateczna oraz o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej w wysokości 250 
tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że Emitent: 

• nie wykonał obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1 
pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 82 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 
(„Rozporządzenie”), w związku z nieprzekazaniem Komisji Nadzoru 
Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej 
wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok  
2014, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 
oraz skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2015 

Działając w imieniu Emitenta Zarząd informuje, że mając na uwadze 
dobro Akcjonariuszy jak również poczucie obowiązywania prawa w żaden 
sposób nie miał na celu utrudnianie pełnego i równego dostępu do 
rzetelnych i prawdziwych informacji, przedstawiających całościowy obraz 
Emitenta we wszelkich obszarach jego działalności oraz jego kondycji 
finansowej. Utrzymujący się przez dłuższy okres brak informacji o aktualnej 
sytuacji finansowej spółki i jej grupy kapitałowej spowodowany był i jest w 
dalszym ciągu problemami natury technicznej o których Emitent informował 
w raportach bieżących. Jednakże prace zmierzające do wykonania 
obowiązków informacyjnych opisanych powyżej są już na ukończeniu. W 
związku z tym, Zarząd Emitenta pouczony przez KNF skorzysta ze środka w 
postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie wskazanym w 
pouczeniu. 

 

 


