Aneks nr 1 z dnia 10 czerwca 2019 roku
do Memorandum Informacyjnego
CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie
Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie nr 1 mają znaczenie nadane im w
Memorandum Informacyjnym CI Games S.A. udostępnionym do publicznej wiadomości w formie
elektronicznej w dniu 30 maja 2019 roku i zamieszonym w języku polskim na stronach
internetowych Emitenta (www.cigames.com) oraz Oferującego (www.trigon.pl) („Memorandum
Informacyjne”).
Niniejszy Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4
Ustawy o Ofercie Publicznej w związku ze zmianą treści Memorandum Informacyjnego oraz w związku
z podjęciem Uchwały Zarządu nr 2/6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały
Zarządu nr 3/5/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania
się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 2/6/2019 z dnia 10 czerwca 2019 roku Spółka będzie ubiegać się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz o
dematerializację, zarówno Akcji Serii H o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie
wyższej niż 12.000.000 (dwanaście milionów), jak też nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów)
praw do Akcji Serii H („Prawa Do Akcji”). Na mocy Uchwały Zarządu nr 2/6/2019 z dnia 10 czerwca
2019 roku Spółka podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
GPW oraz w celu dematerializacji Akcji Serii H oraz Praw Do Akcji.

Zmiana
Str. 17-18, Rozdział Czynniki Ryzyka, punkt 4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu
oraz Akcjami Serii H
Było:
Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Serii H z obrotu na rynku regulowanym
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja związana z wykluczeniem z obrotu na rynku
regulowanym nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Serii H. Obecnie nie ma żadnych podstaw, by
spodziewać się takiego rozwoju wypadków. Jeżeli Emitent nie wykona albo wykona nienależycie
obowiązki, nakazy lub zakazy nałożone lub przewidziane w odpowiednich przepisach Ustawy o Ofercie
Publicznej lub Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może:
▪ wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas
określony lub bezterminowo; albo
▪ nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN; albo
▪ zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne
instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego,
jeżeli: (i) ich zbywalność stała się ograniczona; (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub (iv)
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto
zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu

giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW warunek
dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy
obowiązujące na giełdzie; (iii) na wniosek emitenta; (iv) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w
przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta
nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku
umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; (v) jeżeli uzna, że wymaga
tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta
z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie
dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym; (viii) wskutek podjęcia
przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; (ix) wskutek otwarcia
likwidacji emitenta.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego
wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje także KNF, w przypadku stwierdzenia
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta szeregu obowiązków, do których
odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku KNF może także nałożyć
karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN albo zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Jest:
Ryzyko związane z wykluczeniem Akcji Serii H i Praw Do Akcji z obrotu na rynku regulowanym
Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja związana z wykluczeniem z obrotu na rynku
regulowanym nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Serii H lub Praw Do Akcji. Obecnie nie ma
żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków. Jeżeli Emitent nie wykona albo
wykona nienależycie obowiązki, nakazy lub zakazy nałożone lub przewidziane w odpowiednich
przepisach Ustawy o Ofercie Publicznej lub Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może:
▪ wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym na czas
określony lub bezterminowo; albo
▪ nałożyć karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN; albo
▪ zastosować obie powyższe sankcje łącznie.
Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie KNF spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne
instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z § 31 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego,
jeżeli: (i) ich zbywalność stała się ograniczona; (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami
Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; (iii) w przypadku zniesienia ich dematerializacji; lub (iv)
w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru. Ponadto
zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW, Zarząd GPW może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego: (i) jeżeli przestały spełniać inne niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu GPW warunek
dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, (ii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy
obowiązujące na giełdzie; (iii) na wniosek emitenta; (iv) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w
przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta
nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku
umorzenia przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie
wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania; (v) jeżeli uzna, że wymaga
tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; (vi) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta
z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; (vii) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie
dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym instrumencie finansowym; (viii) wskutek podjęcia
przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; (ix) wskutek otwarcia
likwidacji emitenta.
Na podstawie art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo do czasowego lub bezterminowego
wykluczenia akcji z obrotu giełdowego przysługuje także KNF, w przypadku stwierdzenia
niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta szeregu obowiązków, do których
odwołuje się art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. W takim przypadku KNF może także nałożyć
karę pieniężną w wysokości do 1.000.000,00 PLN albo zastosować obie powyższe sankcje łącznie.

Zmiana
Str. 18, Rozdział Czynniki Ryzyka, punkt 4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu oraz
Akcjami Serii H
Było:
Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Serii H na GPW
Zarząd GPW może, na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, zawiesić obrót Akcjami Serii H na okres
do trzech miesięcy:
▪ na wniosek Emitenta;
▪ jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
▪ jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy może określić termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Emitenta
lub jeżeli w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą
zachodziły przesłanki wskazane wyżej w 2 i 3 podpunkcie wyżej. Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu
GPW, Zarząd GPW zawiesza obrót akcjami na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi
Zarząd Giełdy jednocześnie zawiesza obrót powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, o ile jest
to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia bazowego instrumentu finansowego Zgodnie z art. 20
ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka
prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy
niż miesiąc.
Jest:
Ryzyko związane z możliwością zawieszenia obrotu Akcjami Serii H i Prawami Do Akcji na GPW
Zarząd GPW może, na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu GPW, zawiesić obrót Akcjami Serii H lub
Prawami Do Akcji na okres do trzech miesięcy:
▪ na wniosek Emitenta;
▪ jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
▪ jeżeli Emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW.
Zawieszając obrót instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy może określić termin, do którego
zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek Emitenta
lub jeżeli w ocenie Zarządu Giełdy zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą
zachodziły przesłanki wskazane wyżej w 2 i 3 podpunkcie wyżej. Zgodnie z § 30 ust. 2 Regulaminu
GPW, Zarząd GPW zawiesza obrót akcjami na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o
Obrocie Instrumentami Finansowymi. W przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi
Zarząd Giełdy jednocześnie zawiesza obrót powiązanymi z nimi instrumentami pochodnymi, o ile jest
to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia bazowego instrumentu finansowego Zgodnie z art. 20
ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku gdy obrót określonymi papierami
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach
wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub
bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, albo naruszenia interesów inwestorów, na żądanie KNF, spółka
prowadząca rynek regulowany zawiesza obrót tymi papierami lub instrumentami, na okres nie dłuższy
niż miesiąc.

Zmiana

Str. 18-19, Rozdział Czynniki Ryzyka, punkt 4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu
oraz Akcjami Serii H
Było:
Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami Serii H
Kurs notowań Akcji Serii H może podlegać znacznym wahaniom, w związku z wystąpieniem zdarzeń i
czynników, na które Grupa może nie mieć wpływu. Do takich zdarzeń i czynników należy zaliczyć m.in.
zmiany wyników finansowych Grupy, zmiany w szacunkach zyskowności opracowanych przez
analityków, zmiany perspektyw różnych sektorów gospodarki, zmiany przepisów prawnych wpływające
na działalność Grupy oraz ogólną sytuację gospodarki.
Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także
może negatywnie wpływać na cenę rynkową Akcji Serii H. Aby zoptymalizować stopę zwrotu, inwestorzy
mogą być zmuszeni inwestować długoterminowo, ponieważ instrumenty te mogą być nieodpowiednią
inwestycją krótkoterminową.
Dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na GPW nie powinno być interpretowane jako zapewnienie
płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie osiągnięty lub
utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji Serii H. Nawet jeśli osiągnięty zostanie
odpowiedni poziom obrotów Akcjami Serii H, przyszła cena rynkowa Akcji Serii H może być niższa od
bieżącej. Nie można więc zapewnić, że osoba nabywająca Akcje Serii H będzie mogła je zbyć w
dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać
następujące warunki:
▪ iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej
60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w
przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6
miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego
przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW
alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych
co najmniej 12.000.000,00 EUR;
▪ w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5%
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduję się co najmniej 15% akcji objętych
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o
dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 PLN albo
równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej.
W ocenie Zarządu wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. W przypadku, gdyby Grupa
w ocenie Zarządu GPW nie spełniła powyższych warunków, Zarząd GPW odmówi dopuszczenia Akcji
Serii H do obrotu giełdowego.
Jest:
Ryzyko związane z wahaniami kursu notowań i ograniczonej płynności obrotu Akcjami Serii H i
Prawami Do Akcji
Kurs notowań Akcji Serii H i Praw Do Akcji może podlegać znacznym wahaniom, w związku z
wystąpieniem zdarzeń i czynników, na które Grupa może nie mieć wpływu. Do takich zdarzeń i
czynników należy zaliczyć m.in. zmiany wyników finansowych Grupy, zmiany w szacunkach
zyskowności opracowanych przez analityków, zmiany perspektyw różnych sektorów gospodarki,
zmiany przepisów prawnych wpływające na działalność Grupy oraz ogólną sytuację gospodarki.
Rynki giełdowe doświadczają co pewien czas znacznych wahań cen i wolumenu obrotów, co także
może negatywnie wpływać na cenę rynkową Akcji Serii H lub Praw Do Akcji. Aby zoptymalizować stopę
zwrotu, inwestorzy mogą być zmuszeni inwestować długoterminowo, ponieważ instrumenty te mogą
być nieodpowiednią inwestycją krótkoterminową.
Dopuszczenie Akcji Serii H i Praw Do Akcji do obrotu na GPW nie powinno być interpretowane jako
zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie zostanie
osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na płynność i cenę Akcji Serii H lub Praw Do

Akcji. Nawet jeśli osiągnięty zostanie odpowiedni poziom obrotów Akcjami Serii H lub Prawami Do Akcji,
przyszła cena rynkowa Akcji Serii H lub Praw Do Akcji może być niższa od bieżącej. Nie można więc
zapewnić, że osoba nabywająca Akcje Serii H lub Prawa Do Akcji będzie mogła je zbyć w dowolnym
terminie i po satysfakcjonującej cenie.
Zgodnie z § 3 ust. 2 Regulaminu GPW, dopuszczane do obrotu giełdowego akcje powinny spełniać
następujące warunki:
▪ iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej tych akcji, a w przypadku
gdy określenie tej ceny nie jest możliwe – kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej
60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych co najmniej 15.000.000,00 EUR, zaś w
przypadku emitenta, którego akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6
miesięcy poprzedzających bezpośrednio złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego
przedmiotem obrotu na innym rynku regulowanym lub w organizowanym przez GPW
alternatywnym systemie obrotu – co najmniej 48.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych
co najmniej 12.000.000,00 EUR;
▪ w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5%
głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduję się co najmniej 15% akcji objętych
wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego oraz 100.000 akcji objętych wnioskiem o
dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 PLN albo
równowartości 1.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub ceny emisyjnej.
W ocenie Zarządu wszystkie wskazane wyżej warunki zostaną dochowane. W przypadku, gdyby Grupa
w ocenie Zarządu GPW nie spełniła powyższych warunków, Zarząd GPW odmówi dopuszczenia Akcji
Serii H do obrotu giełdowego.

Zmiana
Str. 19-20, Rozdział Czynniki Ryzyka, punkt 4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu
oraz Akcjami Serii H
Było:
Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa
skutkujące możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania oferty publicznej,
subskrypcji, sprzedaży lub dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym przez
KNF
Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą,
dokonywanymi na podstawie tej oferty, lub z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP przez emitenta,
sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
▪ nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie
jej przebiegu lub nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
▪ zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia,
lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym; lub
▪ opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym KNF może wielokrotnie zastosować środki w postaci zakazu oraz publikacji, o
których mowa powyżej.
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może stosować
środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy z treści

dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika,
że:
▪ oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie
tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów;
▪ istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego
emitenta;
▪ działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub
▪ status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
W przypadku powiadomienia KNF przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla
którego RP jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej
w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem
lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego
zatwierdzonego przez KNF przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, KNF może:
▪ wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa; lub
▪ zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Jest:
Ryzyko związane z naruszeniem lub uzasadnionym podejrzeniem naruszenia przepisów prawa
skutkujące możliwością zakazu rozpoczęcia lub nakazu wstrzymania oferty publicznej,
subskrypcji, sprzedaży lub dopuszczenia Akcji Serii H lub Praw Do Akcji do obrotu na rynku
regulowanym przez KNF
Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku naruszenia lub uzasadnionego
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą,
dokonywanymi na podstawie tej oferty, lub z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP przez emitenta,
sprzedającego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie emitenta albo
uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może:
▪ nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie
jej przebiegu lub nakazać wstrzymanie ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów
wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych;
▪ zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia,
lub zakazać ubiegania się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu
na rynku regulowanym; lub
▪ opublikować, na koszt emitenta, informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą
publiczną, subskrypcją lub sprzedażą lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.
W związku z ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na
rynku regulowanym KNF może wielokrotnie zastosować środki w postaci zakazu oraz publikacji, o
których mowa powyżej.
Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może stosować
środki, o których mowa w art. 16 lub 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, także w przypadku, gdy z treści
dokumentów lub informacji, składanych do KNF lub przekazywanych do wiadomości publicznej wynika,
że:
▪ oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie
tej oferty, lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałyby
interesy inwestorów;

▪ istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego
emitenta;
▪ działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to
naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle
przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta; lub
▪ status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych
przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obarczone
wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę.
W przypadku powiadomienia KNF przez właściwy organ państwa przyjmującego, że emitent, dla
którego RP jest państwem macierzystym, lub instytucja finansowa uczestnicząca w ofercie publicznej
w imieniu lub na zlecenie takiego emitenta narusza w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem
lub wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym na podstawie prospektu emisyjnego
zatwierdzonego przez KNF przepisy prawa obowiązujące w tym państwie, KNF może:
▪ wezwać emitenta do zaprzestania naruszania przepisów prawa na terytorium tego państwa; lub
▪ zastosować środki określone w art. 16 lub art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zmiana
Str. 20-22, Rozdział Czynniki Ryzyka, punkt 4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu
oraz Akcjami Serii H
Było:
Ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych
przepisami prawa i regulaminem GPW
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których
mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art.
38 ust. 4-6, art. 38a ust. 2-4, art. 38b ust. 7-9, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ust. 1, ust. 3, ust. 8 zdanie
drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 i 3, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48,
art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c, art. 57, art. 58 ust. 1,
art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70, nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki
wynikające z art. 38 ust. 7 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym
informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, z art. 38a ust. 5 w
związku z art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, z art. 38b ust. 10 w związku z art. 48 w
zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 i art. 52, z
art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji
przez odesłanie i art. 50, z art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48 w zakresie
zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, lub nie wykonuje
albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art.
29-31 i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej
niezgodnie z art. 47 ust. 2, wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust.
1, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 1, oraz obowiązkowi,
o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub
memorandum informacyjnego, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51
ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 5, oraz
obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości
w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, KNF może: (i) wydać
decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym; (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który
kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN; albo (iii) zastosować obie sankcje
łącznie.
Jeżeli Emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w Ustawie o Ofercie
Publicznej art. 56-56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji okresowych, art.
63 i art. 70 pkt 1, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo,
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości
5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu

wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
5.000.000,00 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Grupę w
wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiast
kary, o której mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę pieniężną
do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
W przypadku gdy Emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej,
stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu Grupy ujawniona w ostatnim
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 96 ust. 1-1e Ustawy o Ofercie Publicznej,
KNF bierze w szczególności pod uwagę:
▪ wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
▪ przyczyny naruszenia;
▪ sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;
▪ skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub
podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile
można tę skalę ustalić;
▪ straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;
▪ gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas
wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
▪ uprzednie naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, a także bezpośrednio stosowanych
aktów prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione
przez podmiot, na który nakładana jest kara.
W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1
lub 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może dodatkowo zobowiązać Grupę do niezwłocznego
opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do
publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i terminie określonych
w decyzji.
Zgodnie z art. 96 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o
których mowa w:
▪ art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie
pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub
zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN;
▪ art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie
pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub
zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN;
▪ art. 96 1i, 1j lub 1m Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym
okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, uczestnika rynku uprawnień do emisji,
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN, przy
czym przy wymierzaniu tej kary stosuje się ust. 1h Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w:
▪

art. 96 ust. 1 Ustawo o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie
pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki
publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu

Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego
organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 50.000,00 PLN;
▪ art. 96 ust. 1e, 1i, 1j lub 1m – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję
członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej, zewnętrznie
zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na żądanie KNF spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne
instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego, jeżeli: (i) ich zbywalność stała się ograniczona; (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z
przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; (iii) w przypadku zniesienia ich
dematerializacji; lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy
organ nadzoru.
Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć papiery wartościowe emitenta z
obrotu giełdowego m.in.:
▪ jeśli papiery te przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku;
▪ jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;
▪ na wniosek emitenta;
▪ wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie
na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postępowania
upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na
zaspokojenie kosztów postępowania;
▪ jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
▪ wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu;
▪ jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na papierze
wartościowym emitenta;
▪ wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;
▪ wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie
wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w
Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może w drodze decyzji:
▪ nałożyć karę pieniężną do wysokości o wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN; albo
▪ zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia
obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku,
KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta,
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Warto
zaznaczyć, iż przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się
odpowiednio. W myśl art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku
gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku
naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF

może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej
straty.
W zaistniałych przypadkach Inwestor może mieć ograniczoną możliwość obrotu Akcjami Serii H. Nie
można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w przyszłości Akcji Serii H. Na
moment przygotowania Memorandum Informacyjnego nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się
takiego rozwoju wypadków.
Jest:
Ryzyko związane z niewykonaniem lub łamaniem przez Emitenta obowiązków określonych
przepisami prawa i regulaminem GPW
W przypadku, gdy Emitent nie wykonuje obowiązków albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których
mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej w art. 15a ust. 4 i 5, art. 20, art. 24 ust. 1 i 3, art. 37 ust. 3 i 4, art.
38 ust. 4-6, art. 38a ust. 2-4, art. 38b ust. 7-9, art. 39 ust. 1 i 2, art. 40, art. 41 ust. 1, ust. 3, ust. 8 zdanie
drugie i ust. 9, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 i 3, art. 46, art. 47 ust. 1, 3 i 5, art. 48,
art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, art. 52, art. 54 ust. 2 i 3, art. 56-56c, art. 57, art. 58 ust. 1,
art. 59, art. 62 ust. 2, 6 i 8, art. 63, art. 66 i art. 70, nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki
wynikające z art. 38 ust. 7 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym
informacji przez odesłanie, art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, z art. 38a ust. 5 w
związku z art. 50, art. 51a ust. 3 zdanie drugie i ust. 4 i art. 52, z art. 38b ust. 10 w związku z art. 48 w
zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie, art. 50 i art. 52, z
art. 39 ust. 3 w związku z art. 48 w zakresie zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji
przez odesłanie i art. 50, z art. 41 ust. 2 w związku z art. 45 ust. 2, art. 47 ust. 1, 2 i 5, art. 48 w zakresie
zamieszczania w memorandum informacyjnym informacji przez odesłanie i art. 50, lub nie wykonuje
albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 22 ust. 4 i 7, art. 26 ust. 5 i 7, art. 27, art.
29-31 i art. 33 Rozporządzenia 809/2004, udostępnia prospekt emisyjny w postaci drukowanej
niezgodnie z art. 47 ust. 2, wbrew obowiązkowi, wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51 ust.
1, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 1, art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 1, oraz obowiązkowi,
o którym mowa w art. 51 ust. 1, nie przekazuje w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub
memorandum informacyjnego, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 38 ust. 7 w związku z art. 51
ust. 5, art. 38a ust. 5 w związku z art. 51 ust. 5, i z art. 38b ust. 10 w związku z art. 51 ust. 5, oraz
obowiązkowi, o którym mowa w art. 41 ust. 4 i art. 51 ust. 5, nie udostępnia do publicznej wiadomości
w terminie aneksu do prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, KNF może: (i) wydać
decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku
regulowanym; (ii) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który
kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN; albo (iii) zastosować obie sankcje
łącznie.
Jeżeli Emitent nie wykonuje albo nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w Ustawie o Ofercie
Publicznej art. 56-56c w zakresie informacji okresowych, art. 59 w zakresie informacji okresowych, art.
63 i art. 70 pkt 1, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony albo bezterminowo,
papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym albo nałożyć karę pieniężną do wysokości
5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu
wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona
5.000.000,00 PLN, albo zastosować obie sankcje łącznie.
W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez Grupę w
wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, zamiast
kary, o której mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może nałożyć karę pieniężną
do wysokości dwukrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.
W przypadku gdy Emitent jest jednostką dominującą, która sporządza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe, całkowity roczny przychód, o którym mowa w art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej,
stanowi kwota całkowitego skonsolidowanego rocznego przychodu Grupy ujawniona w ostatnim
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.
Przy wymierzaniu kary za naruszenia, o których mowa w art. 96 ust. 1-1e Ustawy o Ofercie Publicznej,
KNF bierze w szczególności pod uwagę:
▪ wagę naruszenia oraz czas jego trwania;
▪ przyczyny naruszenia;
▪ sytuację finansową podmiotu, na który nakładana jest kara;

▪ skalę korzyści uzyskanych lub strat unikniętych przez podmiot, który dopuścił się naruszenia, lub
podmiot, w którego imieniu lub interesie działał podmiot, który dopuścił się naruszenia, o ile
można tę skalę ustalić;
▪ straty poniesione przez osoby trzecie w związku z naruszeniem, o ile można te straty ustalić;
▪ gotowość podmiotu dopuszczającego się naruszenia do współpracy z Komisją podczas
wyjaśniania okoliczności tego naruszenia;
▪ uprzednie naruszenia przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej, a także bezpośrednio stosowanych
aktów prawa Unii Europejskiej, regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego, popełnione
przez podmiot, na który nakładana jest kara.
W przypadku wydania decyzji stwierdzającej naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 96 ust. 1
lub 1e Ustawy o Ofercie Publicznej, KNF może dodatkowo zobowiązać Grupę do niezwłocznego
opublikowania wymaganych informacji w dwóch dziennikach ogólnopolskich lub przekazania ich do
publicznej wiadomości w inny sposób lub dokonania zmiany informacji w zakresie i terminie określonych
w decyzji.
Zgodnie z art. 96 ust. 6 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o
których mowa w:
▪ art. 96 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie
pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub
zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN;
▪ art. 96 ust. 1e Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie
pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub
zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych lub
towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu inwestycyjnego
zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN;
▪ art. 96 1i, 1j lub 1m Ustawy o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym
okresie pełniła funkcję członka zarządu spółki publicznej, uczestnika rynku uprawnień do emisji,
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN, przy
czym przy wymierzaniu tej kary stosuje się ust. 1h Ustawy o Ofercie Publicznej.
W przypadku rażącego naruszenia obowiązków, o których mowa w:
▪

art. 96 ust. 1 Ustawo o Ofercie Publicznej – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie
pełniła funkcję członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki
publicznej, zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu
Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego
organem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 50.000,00 PLN;

▪ art. 96 ust. 1e, 1i, 1j lub 1m – KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję
członka rady nadzorczej lub członka innego organu nadzorującego spółki publicznej, zewnętrznie
zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o funduszach
inwestycyjnych, lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem funduszu
inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 100.000,00 PLN.
Zgodnie z art. 20 ust. 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi na żądanie KNF spółka
prowadząca rynek regulowany wyklucza z obrotu wskazane przez KNF papiery wartościowe lub inne
instrumenty finansowe w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu
funkcjonowaniu rynku regulowanego lub bezpieczeństwu obrotu na tym rynku albo powoduje
naruszenie interesów inwestorów.
Zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu GPW Zarząd GPW wyklucza instrumenty finansowe z obrotu
giełdowego, jeżeli: (i) ich zbywalność stała się ograniczona; (ii) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z
przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; (iii) w przypadku zniesienia ich
dematerializacji; lub (iv) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy
organ nadzoru.

Zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu GPW Zarząd GPW może wykluczyć papiery wartościowe emitenta z
obrotu giełdowego m.in.:
▪ jeśli papiery te przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku;
▪ jeśli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na GPW;
▪ na wniosek emitenta;
▪ wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o
ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie
na zaspokojenie kosztów postępowania albo w przypadku umorzenia przez sąd postępowania
upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na
zaspokojenie kosztów postępowania;
▪ jeśli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu;
▪ wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub
przekształceniu;
▪ jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na papierze
wartościowym emitenta;
▪ wskutek podjęcia przez emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa;
▪ wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi w przypadku, gdy emitent nie
wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w
Sprawie Nadużyć na Rynku, KNF może w drodze decyzji:
▪ nałożyć karę pieniężną do wysokości o wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej
równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN; albo
▪ zgodnie z art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku naruszenia
obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia w Sprawie Nadużyć na Rynku,
KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta,
zewnętrznie zarządzającego ASI lub zarządzającego z Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy o
funduszach inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego organem
funduszu inwestycyjnego zamkniętego, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Warto
zaznaczyć, iż przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje się
odpowiednio. W myśl art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, w przypadku
gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku
naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,
zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, KNF
może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej
straty.
W zaistniałych przypadkach Inwestor może mieć ograniczoną możliwość obrotu Akcjami Serii H lub
Prawami Do Akcji. Nie można mieć całkowitej pewności, że taka sytuacja nie będzie dotyczyła w
przyszłości Akcji Serii H lub Praw Do Akcji. Na moment przygotowania Memorandum Informacyjnego
nie ma żadnych podstaw, by spodziewać się takiego rozwoju wypadków.

Zmiana
Str. 26-27, Rozdział Czynniki Ryzyka, punkt 4. Czynniki ryzyka związane ze strukturą akcjonariatu
oraz Akcjami Serii H
Dodano:
Ryzyko związane z nabyciem na rynku wtórnym Praw Do Akcji
Inwestorzy nabywający Prawa Do Akcji na rynku wtórnym powinny liczyć się z ryzykiem niedojścia do
skutku emisji Akcji Oferowanych i w związku z tym niedokonania zamiany Praw Do Akcji na Akcje Serii
H. W przypadku niepowodzenia emisji Akcji Serii H, inwestor, który nabył Prawa Do Akcji otrzyma zwrot

kwoty bez uwzględnienia ceny rynkowej nabytych Praw Do Akcji, tj. kwoty odpowiadającej jedynie
iloczynowi liczby Praw Do Akcji i Ceny Emisyjnej. Istnieje zatem ryzyko, że cena rynkowa, za którą
inwestor nabędzie Prawa Do Akcji, będzie wyższa od Ceny Emisyjnej, a w przypadku niedojścia emisji
do skutku inwestor nie otrzyma zwrotu różnicy pomiędzy ceną, jaką zapłacił za Prawa Do Akcji na rynku
wtórnym a Ceną Emisyjną. Zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz tych inwestorów, na których
rachunkach papierów wartościowych będą zapisane Prawa Do Akcji w dniu poprzedzającym dzień ich
wyrejestrowania z KDPW.

Zmiana
Str. 55, Rozdział Dane o Emisji, punkt 8. Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych,
podpunkt Szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych
Dodano:
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Akcji Serii H, Emitent wystąpi do KDPW z wnioskiem o dokonanie
rejestracji Praw Do Akcji w KDPW. Po podjęciu uchwały o rejestracji przez KDPW, Akcje Serii H zostaną
zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów posiadających Prawa Do Akcji. Za każde
Prawo Do Akcji inwestor otrzyma jedną Akcję Serii H.

Zmiana
Str. Z-38, Rozdział Załączniki, punkt 4. Definicje i objaśnienia skrótów
Dodano:
Prawa Do Akcji

oznacza prawa do akcji w rozumieniu art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie
Instrumentami Finansowymi w odniesieniu do Akcji Serii H

