Raport bieżący nr 30 / 2008
Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 czerwca 2008 - L.dz. DEM/419/02/31/08.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd Arcus S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał z KNF Decyzję w sprawie
umarzenia postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w celu ustalenia
istnienia przesłanek do nakazania wstrzymania lub zakazania, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1
w związku z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) dopuszczenia akcji serii
A i B spółki Arcus S.A. z siedzibą w Warszawie do obrotu na rynku regulowanym ze
względu na możliwość naruszenia interesu inwestorów w związku z dopuszczeniem akcji
serii A i B spółki Arcus S.A.
W uzasadnieniu w/w decyzji Komisja wskazała, iż umorzone postępowanie, wszczęte
postanowieniem z dnia 30 listopada 2007 r. (DEM/419/03/1/07), było tożsame z
postępowaniem wszczętym postanowieniem z dnia 26 października 2007 r.
(DEM/419/01/07), następnie rozszerzonym postanowieniem z dnia 6 listopada 2007 r., gdyż
dotyczyło określonego alternatywnie wstrzymania lub zakazania dopuszczenia tych samych
papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Pierwsze z wszczętych w/w
postępowań dotyczyło ustalenia istnienia przesłanek do wstrzymania lub zakazania
dopuszczenia akcji serii A i B Spółki do obrotu na rynku regulowanym. Postępowanie to
zakończyło się decyzją z dnia 16 listopada 2007 r. (DEM/419/01/14/07) nakazującą
wstrzymanie dopuszczenia przedmiotowych papierów wartościowych do obrotu na rynku
regulowanym na 10 dni roboczych, jak również umarzającą postępowanie w zakresie
zakazania dopuszczenia. Umarzając decyzją z dnia 16 listopada 2007 r. postępowanie w
zakresie ustalenia podstaw do zakazania dopuszczenia akcji do obrotu na rynku
regulowanym, Komisja w sposób wiążący zajęła stanowisko co do braku przesłanek do
wydania tego zakazu, które następnie uzyskało walor ostateczności i trwałości. Z kolei
wszczęcie drugiego z w/w postępowań zakończonego umorzeniem na podstawie decyzji
objętej niniejszym raportem bieżącym, miało na celu ustalenie dodatkowych przesłanek do
wstrzymania lub zakazania dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW. W toku
postępowania administracyjnego nie pojawiły się jednak okoliczności faktyczne w stosunku
do sytuacji na dzień wydania pierwszego postanowienia w sprawie spółki Arcus S.A. Komisja
uznała zatem, że nie pojawiły się nowe przesłanki do zastosowania sankcji wskazanej w art.
17 pkt 1 i 2 ustawy. Wobec powyższego Komisja umorzyła postępowanie administracyjne
mające na celu ustalenia istnienia przesłanek do wstrzymania lub zakazania, na podstawie art.
18 ust 1 pkt 1 w związku z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej, dopuszczenia akcji
serii A i B do obrotu na rynku regulowanym. Dodatkowo Komisja wskazała, iż z uwagi na
toczące się postępowanie administracyjne wobec Spółki, do czasu jego rozstrzygnięcia proces
dopuszczenia akcji serii A i B Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych był
faktycznie wstrzymany. Komisja zaznaczyła także, iż akcje serii B zostały już objęte przez
inwestorów, zaś na Giełdzie Papierów Wartościowych przedmiotem swobodnego i
niekontrolowanego obrotu są prawa do akcji serii B, a zatem zakazanie dopuszczenia akcji w
tym konkretnym przypadku i momencie mogłoby naruszyć interes inwestorów, którzy de
facto obracali tymi akcjami na giełdzie.
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