
Raport bieżący nr 6/2016 

z dnia 30 maja 2016 r 

Temat: Decyzja KNF z dnia 17 maja 2016 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. 30 maja 2016 roku otrzymał decyzję Komisji Nadzoru 
Finansowego z dnia 17 maja 2016 roku, która podjęta została po ponownym 
rozpatrzeniu sprawy na wniosek Emitenta z dnia 26 stycznia 2016 roku o 
ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją z dnia 17 grudnia 2015 
roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 18 
grudnia 2015 roku. W wyżej wymienionej decyzji Komisja Nadzoru 
Finansowego utrzymuje w mocy postanowienia decyzji z dnia 17 grudnia 
2015 roku na podstawie której wyklucza 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 nakłada  na Emitenta karę pieniężną 
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. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3,    
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 jednostkowego i 
skonsolidowanego raportu rocznego za rok  2014, jednostkowego i 
skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2015 oraz 
jednostkowego i skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 
roku 2015 

Zarząd Emitenta po konsultacji z prawnikami podejmie decyzję o 
ewentualnej skardze na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie.  

 


