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Podstawa prawna: art. 70 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 (Dz.U.2016.1639). 

Temat: 

Otrzymanie zawiadomień złożonych w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej   

 

Treść raportu: 

Zarząd Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub 

„Spółka"), niniejszym przekazuje zawiadomienia złożone na podstawie art. 69 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.2016.1639) przez SCP Selen z siedzibą w Le Thales, Monaco, datowane na dzień 21 

kwietnia 2017 roku (otrzymane przez Spółkę w dniu 25 kwietnia 2017)(dalej jako 

„Zawiadomienie I”) i przez Pana Marcina Krysiaka działającego w imieniu Pana 

Hermirada Lisapaly datowane na dzień 15 maja 2017 roku (otrzymane przez Spółkę w 

dniu 18 maja 2017 roku) (dalej jako „Zawiadomienie II”) .  

 

Otrzymane przez Emitenta zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.  

 

Jednocześnie z przekazaniem niniejszych zawiadomień Spółka informuje, iż 

przedmiotowa informacja podawana jest do publicznej wiadomości w związku z 

decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego odmawiającymi zwolnienia z publikacji 

Zawiadomienia I i Zawiadomienia II, które to decyzje Emitent otrzymał w dniu 29 sierpnia 

2017 roku.  

 

Mając na celu ochronę interesów uczestników rynku kapitałowego, a także mając na 

względzie dobro inwestorów Spółki, Zarząd  niniejszym informuje, iż dniu 18 maja 2017 

roku otrzymał oświadczenie od Pana Hermirada Lisapaly (podpisane przez niego 

osobiście), iż na dzień złożenia tego oświadczenia, tj. 18 maja 2017 roku, Pan Hermirad 

Lisapaly posiada 462.500 akcji na okaziciela serii E Spółki o numerach od 03.237.501 do 

03.700.000 mających postać dokumentu oraz że nie przeniósł swoich praw do akcji w 

Spółce i nie przeniósł posiadania odcinków zbiorowych tychże akcji na żaden podmiot.   

 

Jednocześnie Spółka oświadcza, iż z całokształtu dokumentacji zgromadzonej przez 

Spółkę nie wynika jednoznacznie i bezspornie, iż podmiot o nazwie SCP Selen nabył 

skutecznie akcje Spółki będące przedmiotem Zawiadomienia I, a oświadczenia składane 

przez SCP Selen i Hermirada Lisapaly wskazują na możliwość istnienia sporu pomiędzy 

tymi podmiotami co do zaistnienia przedmiotowej transakcji, a przynajmniej co do jej 

ważności. 

 



Wobec powyższego, a także mając na względzie fakt, że przedmiotowe akcje Spółki mają 

postać dokumentów na okaziciela, Zarząd Spółki postanowił o podaniu niniejszej 

informacji do wiadomości publicznej w celu ochrony podmiotów, którym przedmiotowe 

akcje mogą zostać w przyszłości zaoferowane. 

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż przekazanie przez Spółkę zawiadomień w trybie 

art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej nie stanowi uznania nabycia akcji Spółki za 

skuteczne, a tym samym nie stanowi podstawy do korzystania przez podmioty 

zawiadamiające z praw przysługujących akcjonariuszom Spółki. Podstawę do uznania 

podmiotu za akcjonariusza Spółki stanowią odpowiednie przepisy kodeksu spółek 

handlowych, a także przepisy regulujące obrót papierami wartościowymi.  
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