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Postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego 
 
Podstawa prawna: 
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne 
 

Zarząd  Electus S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2010 r. Emitent otrzymał postanowienie Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego 

w związku z: 

I. podejrzeniem naruszenia przez Emitenta art. 51 ust. 1 i 2 oraz art. 22 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej oraz warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.  U. z 2009 r. Nr. 

185, poz. 1439) (dalej: „ustawa o ofercie”) w zakresie obowiązku przekazywania Komisji w formie 

aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie, informacji o znaczących 

czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych po zatwierdzeniu 

prospektu emisyjnego lub o których emitent powziął wiadomość po jego zatwierdzeniu, 

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o znaczących czynnikach, które uzasadniają jego 

przekazanie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych oraz obowiązku przedstawienia w aneksie 

do prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną obligacji zwykłych na 

okaziciela w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji spółki Electus S.A. oraz zamiarem 

ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym emisji trzeciej serii obligacji 

zwykłych na okaziciela w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji spółki Electus S.A. 

prawdziwych, rzetelnych i kompletnych informacji, a w szczególności: 

- informacji na temat zajęcia komorniczego udziałów w spółce ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. 

z siedzibą w Poznaniu, stanowiących zabezpieczenie zobowiązań Pana Marka Falenty wobec 

Electus S.A. oraz informacji o ewentualnych ryzykach wynikających dla Electus S.A. w 

przypadku powstania niezdolności Marka Falenty do uregulowania zobowiązań wobec Electus 

S.A., 

- informacji o ewentualnych ryzykach wynikających dla Electus S.A. w przypadku niemożności 

odzyskania wierzytelności Electus S.A. wobec spółki Sigma S.A., 

- pełnej, rzetelnej i kompletnej informacji na temat ewentualnych ryzyk wynikających dla 

Spółki z informacji zawartych w treści komunikatu Fitch Ratings dotyczącego przyznania 

Electus S.A. ratingów w dniu 4 sierpnia 2009 r. 

w celu ustalenia istnienia przesłanek do: 

1. nakazania wstrzymania lub zakazania dalszego prowadzenia, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 

2 ustawy o ofercie, oferty publicznej obligacji zwykłych na okaziciela w ramach Pierwszego 

Programu Emisji Obligacji spółki Electus S.A. z siedzibą w Lubinie obejmującej emisję trzeciej 

serii obligacji zwykłych na okaziciela Electus S.A. emitowanych na podstawie uchwały Zarządu 

Electus S.A. nr 01/01/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. zmienionej uchwałą Zarządu Electus S.A. 

nr 02/02/2010 z dnia 16 lutego 2010 r., 

2. nakazania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie, wstrzymania lub zakazania 

dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym emisji trzeciej serii obligacji zwykłych na 

okaziciela Electus S.A. emitowanych w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji spółki 

Electus S.A. z siedzibą w Lubinie, 

3. opublikowania, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie na 

koszt emitenta informacji o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną 

trzeciej serii obligacji zwykłych na okaziciela w ramach Pierwszego Programu Emisji Obligacji 

spółki Electus S.A. oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym emisji 

trzeciej serii obligacji zwykłych na okaziciela emitowanych w ramach Pierwszego Programu 

Emisji Obligacji spółki Electus S.A. z siedzibą w Lubinie; 



II. możliwością działania Marka Falenty w imieniu Electus S.A. jako członka jej zarządu pomimo 

skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 Ustawy z dnia 15 

września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w celu 

ustalenia istnienia przesłanek do zastosowania na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o ofercie 

środków, o których mowa w art. 16 i 17 ustawy o ofercie ze względu na treść dokumentów lub 

informacji składanych do Komisji lub przekazywanych do publicznej wiadomości, z których 

wynika że: 

- oferta publiczna lub subskrypcja dokonywana na podstawie tej oferty lub ich dopuszczenie 

do obrotu na rynku regulowanym w znaczący sposób naruszałoby interesy inwestorów, 

- status prawny obligacji zwykłych na okaziciela trzeciej serii emitowanych w ramach 

Pierwszego Programu Emisji Obligacji spółki Electus S.A. 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. 

 


