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Zawieszenie obrotu akcjami Spółki  

 

Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: Spółka, Emitent) 

przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 4 czerwca 2019 roku powziął informację o podjęciu 

przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 470/2019 z dnia 3 czerwca 

2019 r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta na rynku NewConnect, oznaczonymi kodem 

PLCRTCP00010 w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego raportu rocznego Emitenta oraz 

skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018. 

 

Nieprzekazanie raportu rocznego Emitenta oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy 

Kapitałowej Emitenta przez Spółkę spowodowane jest faktem przedłużających się prac związanych ze 

sporządzeniem sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 

przeprowadzeniem badania przez biegłego rewidenta. O opóźnieniach w powyższym zakresie Emitent 

informował w treści raportu bieżącego EBI nr 7/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zgodnie z którym raport 

roczny Emitenta oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie przekazany 

w dniu 16 czerwca 2019 r.   

 

Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta trwać będzie do końca drugiego dnia obrotu następującego po 

dniu, w którym dana spółka przekaże do publicznej wiadomości raport roczny Emitenta oraz 

skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018, w trybie i na warunkach 

obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 

 

W przypadku ziszczenia się przesłanek umożliwiających wznowienie obrotu akcjami oraz pod 

warunkiem, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie stwierdzi do tego czasu 

innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie 

Obrotu lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze 

zawieszenie obrotu jej akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez 

Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku 

NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu. 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 13) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - 

Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect. 


