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1. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Platynowe Inwestycje S.A. za trzeci kwartał
2015  roku,  wraz  z  danymi  porównywalnymi  sporządzone  zostało  zgodnie  
z  Rozporządzeniem  Ministra  Finansów  z  dnia  19  lutego  2009 roku  w  sprawie  informacji  bieżących  
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
133)  oraz  zgodnie  z Międzynarodowymi  Standardami  Rachunkowości  
i  Międzynarodowymi  Standardami  Sprawozdawczości  Finansowej  (MSR/MSSF)  w  tysiącach  polskich
złotych.

1.1 Śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE 
Z SYTUACJI FINANSOWEJ

stan na
30.09.2015
niebadane

stan na
30.06.2015
niebadane

stan na
31.12.2014
zbadane

stan na
30.09.2014
niebadane

A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 0 0 10 645 10 870

    Wartości niematerialne i prawne   9756 9798

    Rzeczowe aktywa trwałe   246 263

    Nieruchomości inwestycyjne   414 542

    Długoterminowe aktywa finansowe   206 254

    Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego   23 13

II. Aktywa obrotowe 191 746 4 508 6 045 7 220

    Zapasy   4 208 4 727

    Należności krótkoterminowe 11 4 491 167 291

    Inwestycje krótkoterminowe 191 712  80 43

    Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 16 1535 2096
    Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 9 1 55 63
III. Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaży     

A k t y w a  r a z e m 191 746 4 508 16 690 18 090

     

P a s y w a     
I. Kapitał własny 191 707 4 480 13 763 14 438

   Kapitał zakładowy 13 838 13 838 13 838 13 838

   Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)  -234 -234 -234

   Kapitał zapasowy   805 805

   Kapitał z aktualizacji wyceny     

   Pozostałe kapitały rezerwowe 188 598 1 598 1 598 1 598

   Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego -10 729 -10 722 -2 244 -1 569

II. Zobowiązania długoterminowe 14 0 1 012 1 016

    Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 14  978 982

    Pozostałe rezerwy   34 34

III. Zobowiązania krótkoterminowe 25 28 1 915 2 636

    Kredyty i pożyczki   1675 2537
    Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego     

    Zobowiązania handlowe 15 9 92 26

    Zobowiązania pozostałe 10 19 148 73
    Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe     
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P a s y w a  r a z e m 191 746 4 508 16 690 18 090

     
Wartość księgowa 191 707 4 480 13 763 14 438

Liczba akcji 1 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000

Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 103,91 2,43 7,46 7,83

Rozwodniona liczba akcji 221 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł) 0,86 2,43 7,46 7,83

1.2 Rachunek Zysków i Strat oraz sprawozdanie z całkowitych  dochodów    

SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I
STRAT

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

I. Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów

0 2 515 2 609 8 097

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów

0 2 419 2 298 7 149

III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 0 96 311 948

IV. Koszty sprzedaży 0 31 33 90

V. Koszty ogólnego zarządu 53 597 504 1 452

VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 57 26 64

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 8 810 0 22

IX Zysk (strata) z działalności operacyjnej -52 -9 285 -200 -552

X. Przychody finansowe 72 83 12 28

XI. Koszty finansowe 6 67 58 167

XII. Zysk przed opodatkowaniem 14 -9 269 -246 -691

XV. Podatek dochodowy 14 14 0 -9

XVI. Zysk (strata) netto 0 -9 283 -246 -682

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  1 816 008  974 286

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  -5,11  -0,70
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych  

3 616 438
 

974 286

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł)  

-2,57
 

-0,70

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE   
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

Zysk/strata netto za okres 0 -9 283 -246 -682

Inne całkowite dochody, w tym:    0
  - rozliczenie z kapitału z aktualizacji wyceny     

Całkowity dochód za okres 0 -9 283 -246 -682
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1.3 Śródroczne Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

SKRÓCONE ZESTAWIENIE ZMIAN 
W KAPITALE WŁASNYM

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

I. Stan kapitału własnego na początek 
okresu (BO) 4 480 13 763 14 684 15 120
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości     

b) korekty błędów podstawowych     
I.a. Stan kapitału własnego na początek 
okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 4 480 13 763 14 684 15 120
1. Stan kapitału zakładowego na początek 
okresu 13 838 13 838 13 838 13 838

 Zmiany stanu kapitału zakładowego     

Stan kapitału zakładowego na koniec okresu 13 838 13 838 13 838 13 838
2. Akcje ( udziały) własne na początek 
okresu -234 -234 -234 -234

2.1 Zmiany akcji( udziałów) własnych 234 234 0 0

a) zwiększenie     

b) zmniejszenie 234 234   

    - zbycie akcji własnych 234 234

2.2 Akcje ( udziały) własne na koniec okresu 0 0 -234 -234

3.  Kapitał zapasowy na początek okresu 0 805 805 2 207

Zmiany stanu kapitału zapasowego  -805 0 -1 402

a) zwiększenie (z tytułu)     

b) zmniejszenie (z tytułu)  805  1 402

    - pokrycie straty z lat ubiegłych   805   

 Kapitał zapasowy na koniec okresu 0 0 805 805

Stan kapitałów rezerwowych z aktualizacji 
wyceny na początek okresu 0 0 0 0
 Zmiany stanu pozostałych kapitałów 
rezerwowych 0 0 0 0

Stan pozostałych kapitałów rezerwowych z 
aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 
okresu 1 598 1 598 1 598 1 598

  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 187 000 187 000 0 0

     a) zwiększenia (z tytułu) 187 000 187 000 0 0
    - niezarejestrowany kapitał z tyt. emisji akcji 187 000 187 000   

     b) zmniejszenia (z tytułu)     
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 
okresu 188 598 188 598 1 598 1 598

Nierozliczone straty z lat ubiegłych i roku 
bieżącego na początek okresu -10 722 -2 244 -1 323 -2 289

a) zwiększenie (z tytułu) -7 -9 290 -246 -682

    - zysk/strata za okres  -9 283 -246 -682

    - strata na zbyciu akcji własnych -7 -7   

b) zmniejszenie (z tytułu)  805  1 402
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   - pokrycie straty z kapitału zapasowego  805  1 402
Straty z lat ubiegłych i roku bieżącego na 
koniec okresu -10 729 -10 729 -1 569 -1 569
Stan kapitału własnego na koniec okresu 
(BZ ) 191 707 191 707 14 438 14 438

1.4 Śródroczny Rachunek Przepływów Pieniężnych

SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2015 r.
niebadane

Trzy miesiące
zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

Dziewięć
miesięcy

zakończone
30 września

2014 r.
niebadane

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA     

I. Zysk (strata) brutto 14 -9 269 -256 -692

II. Korekty razem 4 462 11 791 870 930
      Amortyzacja 0 64 59 179

      Odsetki i dywidendy 0 57 41 112
     (Zysk) strata z tytułu działalności 
inwestycyjnej -7 -7   

      Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 -1 012 -1 -1

      Zmiana stanu pozostałych zapasów 0 4 208 687 752

      Zmiana stanu należności i czynnych 
rozliczeń międzyokresowych 4 473 149 198 -39

      Zmiana stanu zobowiązań -3 -139 -32 -8

      Zmiana stanu pozostałych aktywów -1  25 47
      Inne korekty 0 8 471 -107 -112

 I. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 4 476 2 522 614 238

 Działalność inwestycyjna     

I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 234 283 31 45

   Zbycie aktywów finansowych 234 283 31 45

    Inne wpływy     
II. Wydatki z tytułu działalności 
inwestycyjnej 4 712 4 715 40 278

    Nabycie składników wartości niematerialnych
i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 3 0 8
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów 
finansowych 4 712 4 712 40 270

     Inne wydatki     

II. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -4 478 -4 432 -9 -233

 Działalność finansowa     

I. Wpływy 0 800 874 2 832

   Kredyty i pożyczki 0 800 874 2832

   Inne     

II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 411 591 2387

   Spłaty kredytów i pożyczek 0 354 577 2264

    Odsetki 0 57 14 123

     Inne wydatki finansowe     
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III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 0 389 283 445

Przepływy pieniężne netto, razem (I+/-II+/-III) -2 -1 521 888 450
Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych -2 -1 521 888 450

Środki pieniężne na początek okresu 16 1535 1208 1646

Środki pieniężne na koniec okresu 14 14 2096 2096

2. Podstawowe informacje o Spółce

Dane Jednostki

Nazwa: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A ( DO 30.06.2015  AD.DRĄGOWSKI) 

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa ul. Emilii Plater 53 (do 30.06.2015) Warszawa ul. 
Kopernika 36/40)

Kraj rejestracji: Polska

Podstawowy przedmiot działalności:
Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej 
niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych

Organ prowadzący rejestr:
Krajowy Rejestr Sądowy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy  Nr KRS 0000126288.

Numer statystyczny REGON: 012594154

    
Kapitał zakładowy 13 837 500,00 zł 

Wartośc nominalna 1 akcji 7,50 zł

Ilość wszystkich akcji 1 845 000

W dniu 21 października 2015 r. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzia ł Gospodarczy
Krajowego  Rejestru  Sadowego  zarejestrował  zmiany  Statutu  Spółki  wynikające  z  treści  uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w tym zmianę:

1. Kapitał zakładowy opłacony: 110.922.500,00 zł
    ( uprzednio 13 837 500,00 zł )
2. Wartość nominalna 1 akcji – 0,50 zł 
    (uprzednio 7,50 zł)
3. Ilość wszystkich akcji – 221.845.000
    ( uprzednio 1.845.000 )

Czas trwania Jednostki: 

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
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Skład organów Jednostki według stanu na dzień 30.09.2015 r.:

Zarząd:
       Mateusz Kierzkowski  - Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu Spółki:

W dniu 13.01.2015 r. Pani Bogumiła Stańczak została zawieszona w pełnieniu funkcji Członka Zarządu.
W dniu 26.05.2015 Pan Lech Drągowski, Pani Danuta Grelewicz-Podgórska oraz Pani Bogumiła Stańczak 
złożyli rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Zarządzie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło ich 
rezygnację. W dniu 26.05.2015 został powołany do składu Zarządu Pan Mateusz Kierzkowski, do pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza:

   Agnieszka Gujgo - Przewodniczący Rady Nadzorczej

   Ina Liashkova - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

   Kamil Koralewski - Sekretarz Rady Nadzorczej

   Gabriela Zawitowska - Członek Rady Nadzorczej

   Eliza Studzińska - Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

W dniu 26.05.2015 r. nastąpiły poniższe zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
Rezygnację ze składu Rady Nadzorczej złożyli: Pan Łukasz Drągowski, Pani Danuta Ślusarek, Pani Dorota 
Cywińska, Pani Anna Hermanowicz, Pani Małgorzata Montwiłł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło ich 
rezygnację.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej na 5 letnią kadencję Panią 
Agnieszkę Gujgo na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Pana Kamila Konrada Koralewskiego 
na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej, Panią Inę liashkova na stanowisko Zastępcy 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Panią Gabrielę Zawitowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 
oraz Panią Elizę Studzińską na Członka Rady Nadzorczej.

3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego sprawozdania finansowego    
Spółki
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi 
w  Rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  19  lutego  2009  roku  w  sprawie  informacji  bieżących  i
okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.
U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie 
będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Spółki podaje do 
wiadomości publicznej raport kwartalny Platynowe Inwestycje S.A. za III kwartał 2015 roku. Raport kwartalny
zawiera w szczególności następujące pozycje:

 śródroczne sprawozdanie finansowe w tym: 
 skrócone śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej na 30.09.2015 r., 30.06.2015 r. 31.12.2014 r.
oraz 30.09.2014 r., 
 skrócony  śródroczny  jednostkowy  rachunek  zysków  i  strat,  śródroczne  zestawienie  całkowitych

11



RAPORT KWARTALNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 
  ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na 30 września 2015r. oraz za 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2015r.

dochodów za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r., od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r., od 01.07.2014 r. do
30.09.2014 r., od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.,
 skrócone śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.,
od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r., od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r., od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.
 skrócony śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r., od
01.01.2015 r. do 30.09.2015 r., od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r., od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.,
 informacje dodatkowe oraz inne informacje o zakresie określonym w treści  Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych  oraz  warunków  uznawania  za  równoważne  informacji  wymaganych
przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn.
zm.). 

3.1 Podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego

Skrócone  jednostkowe  śródroczne  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  zgodnie  
z  Międzynarodowym Standardem Rachunkowości  34 -  „Śródroczna sprawozdawczość  finansowa”,  który
został zatwierdzony przez Unie Europejska i przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 133).

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na 30 września 2015r., jednostkowy rachunek zysków 
strat, jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym za dziewięć miesięcy zakończonych 30 września 2015 r. nie zostały zbadane przez biegłego 
rewidenta. Sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014r. oraz za dwanaście miesięcy zakończone 31 
grudnia 2014 r. podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 16 listopada 2015 
roku.

Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w tysiącach złotych. 
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę 
w dającej się przewidzieć przyszłości.

3.2 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego kwartalnego 
sprawozdania finansowego. 
W przedstawionym śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad 
rachunkowości, co opisane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2014r. 

Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 23 maja 2012 roku począwszy 
od sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od dnia 1 stycznia 2013 r. 
sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 
Komisji Europejskiej.

Walutą, w której sporządzone jest niniejsze sprawozdanie jest PLN (polski złoty). Polski złoty jest walutą 
funkcjonalną i sprawozdawczą (prezentacyjną) Spółki.

Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych chyba, że 
zaznaczono inaczej.

12



RAPORT KWARTALNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 
  ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na 30 września 2015r. oraz za 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2015r.

3.3 Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w 
następujący sposób:

 pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski
obowiązującego na dzień bilansowy:

w dniu 30 września 2015 roku 1 EUR = 4,2386 PLN
w dniu 31 grudnia 2014 roku 1 EUR = 4,2623 PLN

 pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu
stanowiącego  średnią  arytmetyczną  średnich  kursów  ogłoszonych  przez  Narodowy  Bank  Polski
obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. 1 EUR  =  4,1585 PLN
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 1 EUR  =  4,1803 PLN

4. POZOSTAŁE  INFORMACJE

4.1 Wybrane  dane  finansowe  zawierające  podstawowe  pozycje  jednostkowego
sprawozdania finansowego (również przeliczone na EURO)

dane w tys. zł

Wyszczególnienie 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014

 PLN EUR PLN EUR

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 2 515 605 8 097 1 937

Koszt własny sprzedaży 2 419 582 7 149 1 710
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej -9 285 -2 233 -552 -132

Zysk (strata) brutto -9 269 -2 229 -691 -165
Zysk (strata) netto -9 283 -2 232 -682 -163
Liczba udziałów/akcji w sztukach 1 845 000 1 845 000 1 845 000 1 845 000
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą 
(zł/euro) -5,13 -1,23 -0,02 0,00

30.09.2015 31.12.2014

BILANS     
Aktywa trwałe 0 0 10 645 2 497
Aktywa obrotowe 191 746 45 238 6 045 1 418
Kapitał własny 191 707 45 229 13 763 3 229
Zobowiązania długoterminowe 0 0 1 012 237
Zobowiązania krótkoterminowe 0 0,00 1 915 449
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 103,91 24,51 7,46 1,75

01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2014 - 30.09.2014

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH    
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 2 522 606 238 57
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Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -4 432 -1 066 -233 -56

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 389 94 445 106

Kurs EUR/PLN 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014

- dla danych bilansowych 4,2386 4,1755 4,2623

- dla danych rachunku zysków i strat 4,1585 4,1803 4,1893

Do przeliczenia danych bilansowych użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. 

Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią 
arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu.

4.2 Informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego oraz dokonane odpisy aktualizujące wartość składników aktywów.

W III kwartale 2015 r. jak również od początku roku dokonano następujących zmian rezerw i odpisów 
aktualizujących:

Rezerwa na podatek dochodowy:
  - stan na 01.01.2015          978 tys. zł
  - zwiększenie rezerwy         14 tys. zł
  - rozwiązane rezerwy        978 tys. zł
  - stan na 30.09.2015           14 tys. zł

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
  - stan na 01.01.2015            23 tys. zł
  - zwiększenie aktywów          4 tys. zł
  - rozwiązane aktywów         27 tys. zł
  - stan na 30.09.2015             0 tys. zł

Pozostała rezerwa krótkoterminowa:
  - stan na 01.01.2015          34 tys. zł
  - rozwiązanie rezerwy        34 tys. zł                       
  - stan na 30.09.2015           0 tys. zł

Odpis aktualizujący należności:
- stan na 01.01.2015          79 tys. zł  
- zmiany                           - 79 tys. zł
- stan na 30.09.2015            0 tys. zł

Odpis aktualizujący zapasy:
- stan na 01.01.2015          233 tys. zł  
- zmiany                            -233 tys. zł
- stan na 30.09.2015              0 tys. zł

Odpis aktualizujący wartości niematerialne i prawne
- stan na 01.01.2015               0 tys. zł  
- zwiększenie odpisu       8 843 tys. zł
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- zmniejszenie odpisu      8 843 tys. zł
- stan na 30.09.2015               0 tys. zł

W związku z dokonaną kwietniu 2015r. transakcją wniesienia aportu a później zbycia posiadanych aktywów 
spółka na podstawie MSR 10 par.8 pkt. b spółka dokonała odpisu aktualizującego wartości niematerialne i 
prawne w wysokości 8 843 tys. zł.

4.3 Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi 
w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi

Sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał 2015 roku, oraz obejmujące dane porównywalne za III 
kwartał 2014 i za rok 2014 roku nie zawiera różnic.
Nie dokonywano korekt błędów dotyczących poprzednich okresów.

4.4 Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 
raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń.

Wykaz najważniejszych zdarzeń:

 Zbycie akcji własnych.

Dnia 14 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 49/2015 Emitent poinformował, iż
w dniu 14.07.2015r. na mocy umowy cywilnoprawnej dokonał zbycia 37.000 (trzydziestu siedmiu tysięcy) 
akcji własnych Emitenta o kodzie ISIN PLADDRG00015 (Akcje) po cenie 6,16 zł za akcję, za łączną cenę 
227.920,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych). Wartość 
nominalna jednej Akcji wynosi 7,50 zł (siedem złotych i 50/100). Łączna wartość nominalna Akcji zbytych w 
dniu 14.07.2015r. wynosi 277.500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). 
Zbycie Akcji własnych nastąpiło na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki z dnia 26 maja 2015 roku w uchwale numer 20. O treści uchwał podjętych przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2015 z dnia 26.05.2015r.
Akcje własne Emitenta będące przedmiotem zbycia przez Emitenta w dniu 14 lipca 2015 r . zostały nabyte 
w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.01.2012r. oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia z dnia 14.05.2014r. Akcje własne zbyte w dniu 14.07.2015r stanowią 2.00542% udziału w 
kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. . Emitent informuje, że zbyte akcje , z których to 
akcji własnych Emitent nie mógł wykonywać prawa głosu , dają prawo głosu w ilości 37.000 głosów, 
stanowiących 1,4823 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 17 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 51/2015 Emitent poinformował, iż
otrzymał zawiadomienie w sprawie bezpośredniego nabycia akcji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. przez 
Słoneczne Inwestycje Sp. zo.o.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 17 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 52/2015 Emitent poinformował, iż
otrzymał pismo w sprawie pośredniego nabycia akcji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. przez Danutę 
Rączkowską jako wspólnika spółki Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o.
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 Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A2.

Dnia 30 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 54/2015 Emitent poinformował, iż
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę 
w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 97.700 akcji zwykłych na 
okaziciela serii A2 Spółki.
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku 
równoległym dopuszczonych jest 97.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 spółki Platynowe Inwestycje 
S.A., o wartości nominalnej 7,50 zł każda.
Na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 03.08.2015r,
w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym wyżej wymienione akcje Emitenta pod 
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 03.08.2015r rejestracji 
tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLADDRG00015".

 Rozliczenie znaczącej umowy

Dnia 30 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 55/2015 Emitent poinformował, iż
w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 9/2015 oraz nr 10/2015 z dnia 20.04.2015r. Spółka Słoneczne 
Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie (KRS 0000547450) dokonała całkowitej spłaty na rzecz Emitenta 
należnej Emitentowi kwoty z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki w ramach postanowień Umowy 
Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r.
Emitent poinformował, że w miejsce objętych w dniu 20.04.2015r. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) 
nowoutworzonych udziałów spółki A.Drągowski Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy tj. o łącznej 
wartości nominalnej 4.5000.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), Emitent otrzymał ze Spółki 
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. świadczenie pieniężne w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł (cztery miliony 
pięćset tysięcy złotych). Emitent informuje, że spłata należności nastąpiła w 4 transzach z czego pierwsza 
transza w kwocie 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), druga transza w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia 
tysięcy złotych) trzecia transza w kwocie 22.000,00 zł ( dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz ostatnia 
transza w kwocie 4.448.000,00 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Dokonana w dniu 30.07.2015r. spłata należności przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wyczerpuje 
roszczenia Emitenta z tytułu zbycia przedsiębiorstwa Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy 
inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r.

 Nabycie aktywów znaczącej wartości.

Dnia 30 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 56/2015 Emitent poinformował, iż
Spółka objęła 935 (dziewięćset trzydzieści pięć) obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości 
nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset 
siedemdziesiąt pięć złotych) wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą 
w Warszawie przy ul. Pięknej 20 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000547450.
Objęcie obligacji spółki Słoneczne Inwestycje S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną 
cenę emisyjną w wysokości 4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć złotych)
Nabyte przez Emitenta obligacje serii C zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu Słoneczne 
Inwestycje Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały 
wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 30.07.2015r. Obligacje są oprocentowane w 
wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu 
obligacji ustalony został na dzień 31.10.2015r. Cena wykupu obligacji przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 
została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę 
4.675.000,00 zł (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć złotych) która to kwota będzie powiększona o 
należne Emitentowi odsetki.
Emitent informuje, że źródłem finansowania nabycia obligacji Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. są środki 
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własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem 
wykup obligacji został ustalony na dzień 31.10.2015r.
Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji w księgach rachunkowych Emitenta to 4.675.000,00 zł
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą 
powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest spółką 
powiązaną - znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 995.504 akcje Emitenta, która to 
ilość stanowi 53,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.646.504 głosów 
stanowiących 65,96 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. za 
aktywa o znacznej wartości jest ich wartość emisyjna.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 5 sierpnia 2015 roku raportem bieżącym nr 58/2015 Emitent poinformował, iż otrzymał od 
akcjonariusza - spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu
akcji Emitenta. 

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 5 sierpnia 2015 roku raportem bieżącym nr 59/2015 Emitent poinformował, iż
otrzymał od Pani Danuty Rączkowskiej podmiotu dominującego wobec akcjonariusza Spółki - spółki 
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie zawiadomienie  o pośrednim nabyciu akcji Emitenta.

 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.09.2015r. oraz 
ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 23.10.2015r.

Dnia 25 września 2015 roku raportem bieżącym nr 65/2015 Emitent poinformował, iż Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji
Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji

serii F oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1
Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie  spółki Platynowe Inwestycje S.A. z  siedzibą  w  Warszawie  działając 
na  podstawie  art. 430 §1, art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1, art. 433 § 2 oraz 455 k.s.h., postanawia, co 
następuje:

§ 2
1. Obniża  się kapitał  zakładowy  Spółki  o  kwotę 12.915.000zł  (dwanaście milionów dziewięćset 
piętnaście tysięcy złotych),  tj.  z  kwoty 13.837.500  zł  (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem 
tysięcy pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł  (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).
2. Kapitał  zakładowy  Spółki  obniża  się  poprzez  zmniejszenie  wartości  nominalnej  każdej akcji 
Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do kwoty 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest przeprowadzenie nowej emisji akcji serii F w 
trybie subskrypcji prywatnej dla oznaczonego podmiotu celem pozyskania aktywów niezbędnych Spółce do 
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dalszego jej rozwoju, w tym w szczególności w zakresie rozwoju Spółki w branży finansowej i inwestycyjnej. 
Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii F aktywa będą stanowiły niezbędny wkład do Spółki 
umożliwiający realizację nowych projektów Spółki. Ponadto dzięki obniżeniu kapitału zakładowego Spółki 
dokonane zostaną takie zmiany w kapitale zakładowym Spółki, które umożliwią Spółce dalszą sprawną 
emisje akcji serii G dla akcjonariuszy spółki posiadających akcje wprowadzone do obrotu na rynku 
regulowanym w Warszawie. Aktualna wartość nominalna akcji spółki w stosunku do ceny rynkowej akcji 
spółki uniemożliwia Spółce pozyskanie niezbędnego kapitału na rozwój oraz nowe inwestycje. Ponadto 
celem obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie strat z lat ubiegłych.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej  
uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy 
zwroty wkładów wniesionych na  kapitał  zakładowy Spółki (art. 457 § 1 pkt. 1 k.s.h.).
5. Zobowiązuje oraz upoważnia się Zarząd Spółki do:
a.  złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia członków zarządu o spełnieniu wszystkich  
warunków  obniżenia  kapitału  zakładowego  przewidzianych  w  ustawie Kodeks  spółek  handlowych,  
Statucie  Spółki  oraz  w  niniejszej  uchwale  Walnego Zgromadzenia (art. 458 § 3 k.s.h.).
b.  zgłoszenia  do  właściwego  sądu  rejestrowego  obniżenia  kapitału  zakładowego  i związanej  z  
nim  zmiany  Statutu  Spółki,  poprzez  złożenie  stosownego  wniosku  o wpisanie zmian w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do 
przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej 
akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów 
Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,
6. Obniżenie  kapitału  zakładowego  na  zasadach  określonych  niniejszą  uchwałą,  nastąpi  pod 
warunkiem,  równoczesnego podwyższenia  kapitału  zakładowego Spółki do  co  najmniej  do  jego  
pierwotnej  wysokości  w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone na zasadach 
określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 3
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym 
postanawia dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 922.500,00 zł (dziewięćset 
dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset 
dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), tj. o kwotę 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) 
poprzez emisję 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości 
nominalnej po 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych jako akcje serii F od numeru 
000.001 do numeru 220.000.000.
2) Podwyższenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały następuje w drodze emisji akcji zwykłych 
imiennych serii F („Akcje Serii F”).
3) Akcje Serii F pokryte zostaną wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia.
4) Cena emisyjna Akcji Serii F wynosić będzie 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) każda akcja.
5) Nadwyżka ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji Serii F zgodnie z art. 396 § 2 k.s.h. 
przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy Spółki. 
6) Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony 
będzie do podziału za rok obrotowy 2015, to jest od dnia 1 stycznia 2015 roku. 
7) Akcje Serii F zostaną zaoferowane jednemu oznaczonemu podmiotowi – spółce Słoneczne 
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000547450) w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez 
złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez adresata, który obejmie wszystkie akcje serii F w zamian za 
wkład niepieniężny określony w ust. 8 niniejszej uchwały, który zostanie wniesiony w całości przed 
zarejestrowaniem niniejszego podwyższenia. Emisja akcji Serii F nie będzie miała charakteru publicznego 
proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy dnia 29 lipca 2005r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
8) Przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów 
reprezentujących 96,0 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki Srebrne Inwestycje 
Sp. z o.o. (KRS 0000563621) z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego 

18



RAPORT KWARTALNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. 
  ZAWIERAJĄCY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

na 30 września 2015r. oraz za 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2015r.

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621, zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha 
Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. wartość udziałów przeznaczonych do objęcia przez Spółkę tytułem wkładu 
na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego to 256 572 000 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów 
pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). 
9) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności 
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Serii F w drodze subskrypcji prywatnej 
zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 
10) Spółka zawrze umowę o objęciu Akcji Serii F w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych 
w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 4
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa   poboru  
Akcji  Serii  F. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody 
pozbawienia prawa poboru Akcji Serii F która to opinia stanowi  Załącznik  nr  1  do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji akcji serii F oraz wyłączenia prawa  poboru dla 
dotychczasowych   akcjonariuszy   oraz   zmiany   statutu   Spółki   uzasadnione   jest potrzebą  pozyskania  
przez  Spółkę  środków  finansowych umożliwiających  Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji. Cena 
emisyjna akcji serii F została ustalona na poziomie 0,85 zł, z powodu planowanej emisji akcji serii G 
kierowanej do akcjonariuszy Spółki którzy posiadają akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. 

§ 5
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki  w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki 
zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego 
Spółki w drodze emisji Akcji Serii F Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z postanowieniami §
2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie
na mocy art. 430 k.s.h. postanawia:

1. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.1. 
Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia 
dwa tysiące pięćset złotych).

2. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.2. 
Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 221.845.000 (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset 
czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

3. dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 7.3. 
Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:  
- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na: 
- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od 
numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz 
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 
do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, 
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;  
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 
110.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru  000.001 do numeru 
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200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001  do numeru 
600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- akcje serii F w ilości 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych od numeru 000.001 do 
numeru 220.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. 

§ 6
Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić 
i zobowiązać Zarząd Spółki do:
a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji 
postanowień niniejszej uchwały,
b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania w Krajowym 
Rejestrze Sądowym obniżenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego wynikających z niniejszej Uchwały,
c. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych celem uwidocznienia zmian wynikających  z 
obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały przed Giełdą 
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 7
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr 
Sądowy.

Załącznik  nr.  1  do  uchwały  nr  6  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia 25.09.2015

Opinia Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii F

Podwyższenie  kapitału  zakładowego  Spółki  w  nowej  emisji  akcji  serii  F z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi pozyskanie niezbędnych środków finansowych. 
 
Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością 
pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę. Podwyższenie kapitału zakładowego   jest  zatem  w  
opinii  Zarządu  Spółki  najlepszym  i  najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych
Spółce. Pozbawienie  prawa  poboru  dotychczasowych  akcjonariuszy  ma  na  celu  umożliwienie realizacji 
emisji akcji serii F w zamian za udziały spółki Srebrne Inwestycje Sp. z.o.o. co pozwoli spółce pozyskać 
aktywa na rozwój działalności Spółki. Planowane do pozyskania w ramach emisji akcji serii F aktywa będą 
stanowiły niezbędny wkład do Spółki umożliwiający realizację nowych projektów Spółki w branży finansowej 
inwestycyjnej .Przyjąć,  zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki. 
Sposób ustalenia ceny emisyjnej:  Cena emisyjna akcji serii F o wartości nominalnej 0,50 zł została ustalona 
na poziomie 0,85 zł  powodu planowanej przez Spółkę emisji akcji serii G przeznaczonej dla akcjonariuszy 
Spółki posiadających akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. Planowana emisja akcji serii  G, 
wywoła zmianę kursu odniesienia akcji spółki notowanych na rynku regulowanym, które to zmiana kursu 
odniesienia będąca konsekwencją regulacji giełdowych spowoduje jej stosunkowe zmniejszenie. W 
przypadku gdyby kurs przed odcięciem prawa poboru wynosił 7,5 zł, czyli był równy aktualnej cenie 
nominalnej, wówczas na skutek zmiany kursu odniesieni w związku z emisją akcji serii kurs akcji Spółki 
będzie wynosił 0,85 zł. Wobec czego cena emisyjna akcji serii F odzwierciedla ich przewidywaną wartość 
rynkową.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń
kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany

Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
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oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych

Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie  spółki Platynowe Inwestycje S.A. z  siedzibą  w  Warszawie  działając 
na  podstawie  445 k.s.h., postanawia, co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A.  w Warszawie  postanawia, dokonać zmiany
Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się § 7.4 o następującym brzmieniu:

„§7.4 Kapitał Docelowy:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31.12.2017 roku , do podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie 
większą niż 10.219.150 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt 
złotych) poprzez emisję nie więcej niż 20.438.300 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy 
trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda (kapitał docelowy) serii G.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody 
Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3.  Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za 
wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w 
uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w 
sprawach ustalenia ceny emisyjnej  wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje 
uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy 
aktu notarialnego.
7.  Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w 
interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji 
emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego 
Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału 
docelowego."

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się 
przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii G do obrotu na rynku 
regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji akcji 
zwykłych na okaziciela serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia 
upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą 
niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:
a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i 
wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie,
b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji 
akcji serii G w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, 
dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest daniem Zarządowi Spółki 
możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki 
na okaziciela uczestniczące w obrocie na rynku regulowanym celu zapewnienia należytej ochrony ich 
interesów oraz umożliwienia akcjonariuszom uczestnictwa w Spółce na dotychczasowym poziomie. Oddanie
Zarządowi kompetencji podjęcia uchwały dotyczącej przeprowadzenia emisji z prawem poboru, pozwoli na 
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skrócenie okresu oczekiwania przez akcjonariuszy na dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru  Akcji  Serii 
G. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa 
poboru Akcji Serii G która to opinia stanowi  Załącznik  nr  1  do niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Załącznik  nr.  1  do  uchwały  nr  8  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia 25.09.2015

Opinia Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniająca pozbawienie 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G

Podwyższenie  kapitału  zakładowego  Spółki w ramach  nowej  emisji  akcji  serii  G w ramach kapitału 
docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce sprawną emisję oraz 
zaoferowanie akcji serii G na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki na okaziciela 
uczestniczące w obrocie na rynku regulowanym celu zapewnienia należytej ochrony ich interesów oraz 
umożliwienia akcjonariuszom uczestnictwa w Spółce na dotychczasowym poziomie. 

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25.09.2015 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz
określenia warunków emisji serii G,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym postanawia co 
następuje:

§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia 
zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia w oparciu o upoważnienie wynikające z treści § 7.4. Statutu 
Spółki (kapitał docelowy) emisji akcji serii G w liczbie 20.438.300 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści
osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda z przeznaczeniem dla
akcjonariuszy Spółki posiadających akcje Spółki dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku 
regulowanym.
2. Akcje serii G Zarząd zobowiązany będzie do zaoferowania do objęcia akcjonariuszom Spółki 
posiadającym akcje Spółki dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.
3. Podjęcie uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w 
terminie do dnia 30.04.2016r. w ten sposób, że na jedną akcję Spółki dopuszczoną i wprowadzoną do obrotu
przypadać będzie do objęcia 19 akcji serii G. 
4. Cena Emisyjna akcji serii G wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym zobowiązuje i 
upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do :
1. podjęcia uchwały na podstawie § 7.4.2 pkt. 2 Statutu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G na warunkach określonych w § 1 
niniejszej uchwały, 
2. podjęcia uchwały na podstawie § 7.4. pkt. 5 Statutu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na 
ustanowienie ceny emisyjnej akcji serii G na poziomie równym ich wartości nominalnej tj. 0,50 zł każda, 
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3. podjęcia uchwały na podstawie § 7.4. pkt. 7 Statutu Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na 
wyłączenie prawa poboru akcji serii G w części dotyczącej akcjonariuszy Spółki posiadających akcje nie 
dopuszczone i nie wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. 

§ 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd 
Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień 
niniejszej uchwały. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 6 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.

 Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta

Dnia 29 września 2015 roku raportem bieżącym nr 68/2015 Emitent poinformował, iż w dniu 
28.09.2015r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 
0000547450) umowę objęcia 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji serii F Emitenta.
Poniżej Emitent przytacza raport:
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2015 z dnia 
25.09.2015r. informuje, że w dniu 28.09.2015r. Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z 
siedzibą w Warszawie (KRS 0000547450) umowę objęcia 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) 
akcji serii F Emitenta. Emitent wyjaśnia, że na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej 
wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 
prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone zostało podwyższenie kapitału w drodze emisji 
220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,50 zł 
(pięćdziesiąt groszy) każda i wartości emisyjnej 0,85 zł (osiemdziesiąt pięć groszy) każda. 

Zgodnie z treścią § 3 ust. 7 uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. 
wszystkie akcje emisji serii F Emitenta zostały zaoferowane do objęcia spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z 
o.o. w Warszawie (KRS 0000547450), który to podmiot ofertę Spółki przyjął.
Na mocy Umowy objęcia akcji Emitenta z dnia 28.09.2015r. spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w 
Warszawie dokonała objęcia 220.000.000 akcji zwykłych imiennych Seri F Emitenta o wartości nominalnej 
0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), każda po cenie emisyjnej 0,85 złotego (osiemdziesiąt pięć groszy) za akcję tj. O
łącznej wartości nominalnej 110.000.000,00 zł (sto dziesięć milionów złotych) oraz łącznej wartości emisyjnej
187.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych 00/100). Tytułem wkładu na pokrycie akcji 
emisji serii F Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała przeniesienia na Emitenta własności 3.600.000 (trzy 
miliony sześćset tysięcy) udziałów reprezentujących 96,0 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie 
głosów Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621, które zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciecha 
Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. mają wartość 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów 
pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). Emitent informuje, że wycena wniesionych na pokrycie akcji 
serii F udziałów spółki Srebrne Inwestycje sp. z o.o. została opublikowana wraz treścią uchwał podjętych 
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. raportem bieżącym nr 65/2015.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie nie 
zachodzą powiązania osobowe. Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie 
jest większościowym akcjonariuszem Emitenta. Kryterium uznania nabytych przez Emitenta aktywów za 
aktywa o znacznej wartości jest ich wartość. Emitent ponadto informuje, że podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki dojdzie do skutku z chwilą jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Emitent 
niezwłocznie zwróci się o rejestrację podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F do właściwego 
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Sądu.

4.4.1 Wykaz najważniejszych zdarzeń w okresie sprawozdawczym.

Emitent powyższe zdażenia opisał w punkcie 4.4 niniejszego sprawozdania.

4.4.2 Wykaz najważniejszych zdarzeń po okresie sprawozdawczym tj. po 30.09.2015r.

 Zmiana Statutu Spółki, wartości nominalnej akcji Spółki oraz podwyższenie kapitału          
zakładowego Spółki.

Dnia 21 października 2015 roku raportem bieżącym nr 70/2015 Emitent poinformował, iż  doszło do
zmian Statutu Spółki, zmian wartości nominalnej akcji Spółki, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Poniżej Emitent przytacza raport:

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21.10.2015r.
na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w
dniu 21.10.2015 r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje,  że Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy w Warszawie,  Wydział  XII  Gospodarczy KRS
w dniu 21.10.2015 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.
Z odpisu  aktualnego KRS Spółki  wynika,  że  Sąd Rejestrowy dokonał  zmian  zgodnie  z  treścią  wniosku
Emitenta.
Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
z dnia 25.09.2015r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie: zmiana
§ 7.1, zmiana § 7.2 , zmiana § 7.3.
W związku z rejestracją zmian wynikających z treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25.09.2015r. Emitent informuje, że zmianie uległa wartość nominalna wszystkich akcji  Emitenta z
dotychczasowej  wartości  7,50 zł  każda akcja  do wartości  0,50 zł  każda akcja w związku z obniżeniem
kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 13.837.500 zł do kwoty 922.500 zł tj. o kwotę 12.915.000zł w drodze
zmniejszenia  wartości  nominalnej  wszystkich akcji  Spółki.  Jednocześnie  zgodnie  z  treścią  uchwały nr  6
Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  25.09.2015r.  Sąd  zarejestrował  podwyższenie  kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 922.500 zł do kwoty 110.922.500,00 zł tj. o kwotę 110.000.000,00 zł w drodze
emisji akcji imiennych serii F w liczbie 220.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 110.922.500,00 zł i dzieli się na 221.845.000
akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.
Ogólna liczba głosów wynikającą, ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości
kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z rejestracją podwyższenia kapitału
wynosi 222.496.000.
Ponadto  na  mocy  uchwały  nr  8  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  25.09.2015r.  Sąd
Rejestrowy  zarejestrował  zmianę  Statutu  poprzez  dodanie  §  7.4  do  Statutu  Spółki,  na  mocy  którego
zarejestrowane zostało upoważnienie dla Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji  do 20.438.300 akcji
zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Emitent poniżej podaje treść zmienionych i dodanych na mocy wyżej wymienionych uchwał Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. postanowień Statutu Spółki:
§7.1. Kapitał zakładowy Spółki  wynosi 110.922.500,00 zł  (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia
dwa tysiące pięćset złotych).
Zmieniono § 7.2. Statutu Spółki
§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli  się na 221.845.000 (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset
czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Zmieniono § 7.3 Statutu Spółki
§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na:
- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł
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(pięćdziesiąt groszy)każda akcja, które dzielą się na:
- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od
numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001
do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii  C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji  na okaziciela od numeru 000.001 do numeru
110.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,-
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
- akcje serii F w ilości 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych od numeru 000.001 do
numeru 220.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Dodano § 7.4. Statutu Spółki.
§7.4 Kapitał Docelowy:
1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 31.12.2017 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż
10.219.150 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) poprzez
emisję nie więcej niż 20.438.300 (dwadzieścia milionów czterysta trzydzieści  osiem tysięcy trzysta) akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda (kapitał docelowy) serii G.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady
Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane wyłącznie w zamian za wkłady
pieniężne.
5.  Cena emisyjna  akcji  wydawanych  w ramach kapitału  docelowego zostanie  ustalona przez Zarząd w
uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w
sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6.  Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę
Walnego Zgromadzenia  o  podwyższeniu  kapitału  zakładowego i  dla  swej  ważności  wymaga formy aktu
notarialnego.
7.  Za  zgodą Rady Nadzorczej  wyrażoną w  formie  uchwały  Zarząd  jest  upoważniony  do  wyłączenia  w
interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji
emitowanych  w  ramach  podwyższenia  kapitału  zakładowego  dokonywanego  w  ramach  udzielonego
Zarządowi w Statucie Spółki  upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego.

Emitent Informuję, iż aktualny tekst jednolity Statutu Spółki został przekazany raportem bieżącym nr 70/2015
dnia 21 października 2015 roku.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 22 października 2015 roku raportem bieżącym nr 71/2015 Emitent poinformował, iż
w dniu  21.10.2015r.  otrzymał  od  akcjonariusza  -  spółki  Słoneczne  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  w Warszawie
zawiadomienie o bezpośrednim nabyciu akcji Emitenta. 

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 22 października 2015 roku raportem bieżącym nr 71/2015 Emitent poinformował, iż
w dniu 21.10.2015r. otrzymał od Pani Danuty Rączkowskiej podmiotu dominującego wobec akcjonariusza
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Spółki  -  spółki  Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.  w Warszawie zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji
Emitenta. 

 Treść uchwał podjętych po przerwie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.10.2015r. 

Dnia 23 października 2015 roku raportem bieżącym nr 75/2015 Emitent poinformował, iż Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.10.2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju akcji imiennych serii A1 na akcje na
okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania akcji serii A1 oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie  art.  430  k.s.h.,  na  wniosek  akcjonariusza  –  spółki  Słoneczne  Inwestycje  S.A.  z  siedzibą  w
Warszawie (KRS 0000547450), wpisanego do
Księgi  Akcyjnej  Spółki  będącego  właścicielem  wszystkich  akcji  imiennych  Spółki  tj.  651.000  (sześćset
pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 postanawia co następuje: 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia dokonać zmiany
rodzaju  651.000  (sześćset  pięćdziesiąt  jeden  tysięcy)  akcji  uprzywilejowanych  imiennych  serii  A1  o
numerach  000.001  do  numeru  651.000  o  wartości  nominalnej  0,50  zł  (pięćdziesiąt  groszy)  każda,  na
651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o numerach 000.001 do
numeru 651.000 o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią § 1 niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na
dokonanie  przez  Spółkę  uchylenia  uprzywilejowania  651.000  (sześćset  pięćdziesiąt  jeden  tysięcy)  akcji
uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy). 

§ 3
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia  upoważnić  Zarząd  Spółki  do  dokonania  wszelkich
niezbędnych  czynności  w  związku  z  zamianą  651.000  (sześćset  pięćdziesiąt  jeden  tysięcy)  akcji
uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda, na 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

§ 4
W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
dokonać następujących zmian Statutu Spółki. 
1. Postanawia się dokonać zmiany § 7.3 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się
jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą: 
§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na: 
- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na: 
- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,50 zł.
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz 
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od
numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
każda akcja; 
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do
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numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; 
- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001
do numeru 110.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do
numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do
numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
- akcje serii F w ilości 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji imiennych od
numeru 000.001 do numeru 220.000.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
każda akcja. 
2. Postanawia się skreślić treść § 8.2 Statutu Spółki. 
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki,
obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Spółki. 

§ 5
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Platynowe  Inwestycje  S.A.  w  Warszawie  postanawia  upoważnić  i
zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą
651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji
uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda, na 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
serii A1 o numerach 000.001 do numeru 651.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 

§ 6
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez
Krajowy Rejestr Sądowy. 

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.10.2015 roku

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 akcji zwykłych na okaziciela
serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie i rejestracji 651.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w Krajowym

Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia co
następuje: 

§1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia o ubieganiu się
przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela serii A1 do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
oraz dokonanie dematerializacji akcji zwykłych na okaziciela serii A1 w rozumieniu przepisów Ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia upoważnić i
zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne
do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do: 
a.  podjęcia  wszelkich  czynności  faktycznych  i  prawnych  które  będą  niezbędne  do  dopuszczenia  i
wprowadzenia  akcji  serii  A1  do  obrotu  na  rynku  regulowanym Giełdy  Papierów Wartościowych  S.A.  w
Warszawie, 
b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji
serii  A1  w  tym  w  szczególności  do  zawarcia  z  Krajowym  Depozytem Papierów Wartościowych  umów,
dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.10.2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt
2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia uchylić uchwałę
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r. w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z
kapitału zapasowego. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.10.2015 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
26.05.2015r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie na podstawie art. 395 § 2 pkt.
2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie postanawia dokonać zmiany
treści § 1 uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.05.2015r. w sprawie pokrycia
straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014. w ten sposób, że nadaje się jej następujące brzmienie: 
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2014 do
31.12.2014 w wysokości 1.356.570,23 złote zostanie pokryta w części 1.001.076,79 zł.
z kapitału zapasowego Spółki a w pozostałej części 355 493,44 zł z kapitału rezerwowego
Spółki.” 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 26.05.2015r.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.10.2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie 430 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje: 

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia
dokonać następujących zmian Statutu Spółki: 
1. Zmienia się treść § 8.8. Statutu Spółki  w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i
nadaje się mu brzmienie następujące: 
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§8.8. Akcje mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego, bądź z czystego zysku Spółki.
Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie. 
2. Zmienia się treść § 9.1. Statutu Spółki  w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i
nadaje się mu brzmienie następujące: 
§ 9.1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości
nominalnej dotychczasowych akcji.
3. Zmienia się treść § 9.3. Statutu Spółki  w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i
nadaje się mu brzmienie następujące: 
§9.3.  Kapitał  zakładowy  może  być  podwyższony  przez  wydanie  akcji  zamiast  należnej  akcjonariuszom
dywidendy. 
4. Zmienia się treść § 9.4. Statutu Spółki  w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i
nadaje się mu brzmienie następujące: 
§9.4.  Kapitał  zakładowy  może  być  podwyższony  przez  przeniesienie  do  niego  kapitału  zapasowego  i
rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego
Zgromadzenia. 
5. Zmienia się treść § 13.3. Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasowe brzmienie i
nadaje się mu brzmienie następujące:
§13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z
własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną
dwudziestą część kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału
zakładowego  lub  co  najmniej  połowę  ogółu  głosów  w  Spółce  mogą  zwołać  Nadzwyczajne  Walne
Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia. 

§ 2
Upoważnia  się  Radę  Nadzorczą  do  ustalenia  jednolitego  tekstu  statutu  Spółki,  obejmującego  zmiany
wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym. 

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 23.10.2015 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie działając na
podstawie art. 397 k.s.h., postanawia, co następuje: 

§ 1
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Platynowe  Inwestycje  S.A.  w  Warszawie  niniejszym  postanawia  o
dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu działalności przez Spółkę. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 28 października 2015 roku raportem bieżącym nr 79/2015 Emitent poinformował, iż 
w dniu 27.10.2015r. otrzymał od akcjonariusza – Pana Pawła Ratyńskiego zawiadomienie o zmniejszeniu
udziału  akcjonariusza  poniżej  5%  ogólnej  liczby  głosów  w  Spółce  w  związku  z  rejestracją  przez  Sąd
Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  KRS  podwyższenia  kapitału
zakładowego spółki Platynowe Inwestycje S.A.
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 Umowa czasowego przeniesienia własności udziałów

Poniżej Emitent przytacza raport

Dnia 28 października 2015 roku raportem bieżącym nr 80/2015 Emitent poinformował, iż 
w dniu 28.10.2015r. ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. (KRS 0000547450) zawarta została znacząca
umowa czasowego przeniesienia własności udziałów z obowiązkiem zwrotu.
Przedmiotem Umowy z dnia 28.10.2015r. jest czasowe przeniesienie na spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z 
o.o. w Warszawie własności 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) udziałów, o łącznej wartości 
nominalnej 180.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) reprezentujących 96,0% udziału 
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(00-549), ul. Piękna 20, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 
0000563621. Emitent informuje, że wartość rynkowa udziałów spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 
zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Wojciech Pisarskiego z dnia 31.07.2015r. to 256.572.000,00 zł 
(dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100). Emitent informuje, że 
wartość udziałów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. w księgach Emitenta to 256.572.000,00 zł (dwieście 
pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100). O nabyciu udziałów spółki Srebrne 
Inwestycje Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym nr 68/2015 z dnia 29.09.2015r.
Zgodnie z treścią zawartej w dniu 28.10.2015r. umowy, czasowe przeniesienie własności udziałów następuje
na okres do dnia 30.06.2017r. Emitentowi z tytułu czasowego przeniesienia własności przysługiwało będzie 
wynagrodzenie w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) płatne w terminie do dnia 31.12.2015r. 
Zgodnie z postanowieniami zawartej w dniu 28.10.2015r. Umowy Emitent uzyskał zabezpieczenie 
terminowego zwrotu udziałów w postaci weksla własnego in blanco z wystawienia spółki Słoneczne 
Inwestycje Sp. z o.o. wraz z deklaracją oraz udzielonego w formie aktu notarialnego nieodwołalnego 
pełnomocnictwa do dokonania zwrotnego przeniesienia na Emitenta własności udziałów będących 
przedmiotem umowy z dnia 28.10.2015r.
Ponadto Emitent informuje, że w Umowie strony zastrzegły na rzecz Emitenta karę umowną w wysokości 
równowartości rynkowej udziałów tj. w wysokości 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów 
pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 00/100) na wypadek naruszenia przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 
obowiązku zwrotnego przeniesienia udziałów na Emitenta w terminie do dnia 30.06.2017r. Emitentowi 
przysługuje również prawo domagania się od Spółki Słoneczne Inwestycje przekazania wszelkich pożytków 
w tym w szczególności wszelkich kwot jakie zostaną wypłacone Spółce Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 
tytułem podziału zysku ze spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku oraz terminu. Kryterium uznania umowy za znaczącą 
jest wartość udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. będących jej przedmiotem.
Emitent informuje, że wycena udziałów spółki Srebrne Inwestycje sp. z o.o. została opublikowana wraz 
raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.
Pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie nie zachodzą powiązania 
osobowe. Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie jest większościowym 
akcjonariuszem Emitenta.

 Objęcie obligacji oraz potrącenie wierzytelności

Dnia 30 października 2015 roku raportem bieżącym nr 81/2015 Emitent poinformował, iż
Spółka Platynowe Inwestycje S.A. objęła obligacje oraz dokonała potrącenia wierzytelności.

Poniżej Emitent przytacza raport.

Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że dniu 30.10.2015r.
spółka  objęła  942  (dziewięćset  czterdzieści  dwie)  obligacji  imiennych  pieniężnych  serii  D  o  wartości
nominalnej  5.000,00  (pięć tysięcy)  złotych  każda,  o  łącznej  wartości  nominalnej  4.710.000,00 zł  (cztery
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miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
siedzibą  w  Warszawie  przy  ul.  Pięknej  20  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000547450.
Objęcie obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za
łączną cenę emisyjną w wysokości 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).
Nabyte  przez  Emitenta  obligacje  serii  D  zostały  wyemitowane  na  mocy  Uchwały  Zarządu  Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały
wydane w formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 30.10.2015r. Obligacje są oprocentowane w
wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie jest stałe i płatne w terminie wykupu obligacji. Termin wykupu
obligacji ustalony został na dzień 30.06.2016r. Cena wykupu obligacji przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
została  określona  na  równi  ich  wartości  nominalnej  tj.  5000  zł  za  każdą  obligację  tj.  za  łączną  cenę
4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych) która to kwota będzie powiększona o
należne Emitentowi odsetki.
Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2015 Emitent informuje, że w dniu 30.10.2015r.
spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. na mocy wzajemnego porozumienia dokonała wykupu wszystkich
obligacji  serii  C  znajdujących  się  w  posiadaniu  Emitenta.  Wykupem objętych  zostało  924  (dziewięćset
dwadzieścia cztery) Obligacji serii C spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej
4.620.000,00 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych). Emitent informuje, że 11 (jedenaście)
Obligacji serii C będących w posiadaniu Spółki zostało wykupionych przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w
terminie wcześniejszym.
Kwota wykupu 924 (dziewięćset dwadzieścia cztery) obligacji serii C w wysokości 4.620.000,00 zł (cztery
miliony  sześćset  dwadzieścia  tysięcy  złotych)  powiększona  została  o  należne  na  dzień  30.10.2015r.
Emitentowi  odsetki  w  wysokości  94.270,68  zł  (dziewięćdziesiąt  cztery  tysiące  dwieście  siedemdziesiąt
68/100)  wobec  czego  należna  Emitentowi  z  tytułu  wykupu  Obligacji  serii  C  kwota  łącznie  wyniosła
4.714.270,68 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 68/100).
Emitent informuje również, że na mocy Porozumienia z dnia 30.10.2015r. zawartego ze spółką Słoneczne
Inwestycje  Sp. z o.o.  strony dokonały  potrącenia  wzajemnych roszczeń,  z  tytułu  objęcia  przez Emitenta
obligacji serii D w kwocie 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych) oraz z tytułu
wykupu przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. obligacji  serii  C w kwocie 4.714.270,68 zł  (cztery
miliony siedemset czternaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 68/100). Na skutek dokonanego przez
strony potrącenia spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zobowiązana jest do zapłaty na rzecz Emitenta
kwoty 4.270,68 zł (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 68/100) terminie do dnia 02.11.2015r.
Emitent informuje, że inwestycja w obligacje serii D ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem
wykup obligacji został ustalony na dzień 30.06.2016r. Wartość ewidencyjna nabytych przez Spółkę obligacji
w księgach rachunkowych Emitenta to 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych).
Emitent informuje, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodzą
powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest większościowym
akcjonariuszem Emitenta.

 Zawieszenie obrotu akcjami Platynowe Inwestycje

Dnia 3 listopada 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął Uchwałę nr
1103/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A

Emitent przytacza treść uchwały

§ 1
W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust.
2  Regulaminu  Giełdy  postanawia  zawiesić  obrót  akcjami  spółki  PLATYNOWE  INWESTYCJE  S.A.,
oznaczonymi kodem "PLADDRG00015", do końca dnia 3 grudnia 2015 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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 Komunikat KNF w sprawie Spółki Platynowe Inwestycje S.A.

Dnia 3 listopada 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę w sprawie
przekazania do publicznej wiadomości informacji o poniższych działaniach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce publicznej Platynowe Inwestycje SA z siedzibą
w Warszawie, której akcje notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Poniżej Emitent przytacza komunikat KNF

1. W dniu 28 października 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wniósł skargę na
postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 października 2015 roku dotyczące wpisu zmian w
statucie  spółki  Platynowe  Inwestycje  SA  na  podstawie  Uchwały  nr  6  Nadzwyczajnego  Walnego
Zgromadzenia
tej spółki z dnia 25 września 2015 r.
2. W dniu 30 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne w
przedmiocie żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wykluczenia z obrotu akcji spółki
Platynowe Inwestycje SA.
3. W dniu 2 listopada 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do postępowania
cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie zaskarżenia uchwały
nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje SA z dnia 25 września 2015 r.
4. W dniu 3 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie SA zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA na okres od dnia 3 listopada
2015 r. do końca dnia 3 grudnia 2015 r.
Postanowieniem Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sądowego z dnia  19 października 2015 r.  zostały  wpisane zmiany w
statucie spółki Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Warszawie, dokonane na podstawie Uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  spółki  z  dnia  25 września  2015 r.  Zmiany te  polegały  przede
wszystkim na podwyższeniu kapitału zakładowego, w zamian za wkład niepieniężny, o kwotę 110.000.000 zł
poprzez  emisję  220.000.000  akcji  zwykłych  imiennych  serii  F  o  wartości  nominalnej  0,50  zł  w  trybie
subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
Cena emisyjna akcji serii F została określona na 0,85 zł za akcję. Przedmiotem wkładu niepieniężnego było
3.600.000 udziałów reprezentujących 96 % kapitału zakładowego spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. Wkład
niepieniężny wyceniony został przez biegłego rewidenta w dniu 31 lipca 2015 r. na 256.572.000 zł. Podstawą
wyceny biegłego rewidenta były dwa dokumenty:
1) sprawozdanie finansowe spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r.,
obejmujące okres od 22 do 30 czerwca 2015 r. (spółka została zarejestrowana 22 czerwca 2015 r.), oraz
2) prognoza finansowa zarządu spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. na lata 2015 – 2019.
Na  ich  podstawie  biegły  wycenił  100  %  udziałów  w  spółce  Srebrne  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  na  kwotę
267.285.800 zł, przy czym kwota ta jest średnią z dwóch wycen:
1) wyceny otrzymanej na podst. metody skorygowanych aktywów netto: 187.498.100 zł, oraz
2) wyceny otrzymanej na podst. metody zdyskontowanego dochodu ekonomicznego: 347.073.500 zł.
W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego wycena wartości przedmiotowego aportu budzi istotne wątpliwości i
powinna zostać poddana weryfikacji.
Ze sprawozdania finansowego spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o., wynika, że jej aktywami jest w zasadzie
wyłącznie  100  % udziałów spółki  Srebrne  Inwestycje  2  Sp.  z  o.o.  Aktywami  natomiast  spółki  Srebrne
Inwestycje  2  Sp.  z  o.o.  są  w  zasadzie  wyłącznie  obligacje  imienne  serii  A wyemitowane przez  spółkę
Słoneczne Inwestycje  Sp. z o.o.  o wartości  nominalnej  200.000.000 zł.  Oznacza to w uproszczeniu,  że
jedynym  majątkiem  wnoszonym  przedmiotowym  aportem  do  spółki  Platynowe  Inwestycje  SA jest  dług
wnoszącego ten aport, tj. obligacje spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
Wycena otrzymana na podstawie metody zdyskontowanego dochodu ekonomicznego oparta jest natomiast
jedynie  na  niezweryfikowanej  przez  biegłego  rewidenta  prognozie  finansowej  prezesa  zarządu  spółki
Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. Z prognozy tej wynika m. in., że spółka Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. dokona
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sprzedaży  w/w obligacji  za  kwotę  dwukrotności  ich  wartości  nominalnej.  Uzyskany  w  ten  sposób  zysk
przeznaczy  zostanie  na  bliżej  nieokreślone  inwestycje  o  stopie  zwrotu,  która  zdaniem  zarządu  będzie
kształtowała się na poziomie od 10% do 20% w skali roku.
Wzajemne  relacje  i  powiązania  między  wskazanymi  wyżej  spółkami,  jak  również  przyjęte  założenia
powyższej  prognozy finansowej  wywołują  uzasadnione  podejrzenie,  że  wartości  wykreowane w kapitale
zakładowym wskazanych wyżej spółek w żaden sposób nie odzwierciedlają rzeczywistej wartości majątków
tych  spółek.  Tym  samym  uzasadnione  jest  podejrzenie,  że  podwyższenie  kapitału  zakładowego  spółki
Platynowe Inwestycje SA opiera się na składnikach majątkowych o znacznie zawyżonej wartości.
W związku z powyższymi wątpliwościami w dniu 28 października 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego wniósł skargę na powyższe postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla
m.st. Warszawy w Warszawie dotyczące wpisu zmian w statucie spółki Platynowe Inwestycje SA oraz w dniu
2 listopada 2015 r. przystąpił do postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie
zaskarżenia Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 25 września 2015 r.
Ponadto, w związku ze wskazanymi zastrzeżeniami, Komisja Nadzoru Finansowego postanowieniem z dnia
30 października 2015 wszczęła postępowanie administracyjne w przedmiocie żądania od Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie SA, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
wykluczenia z obrotu akcji  spółki Platynowe Inwestycje SA. Postępowanie to dotyczy opisanych powyżej
okoliczności i ma na celu ustalenie zasadności utrzymywania w obrocie akcji spółki, której kapitał zakładowy
został podwyższony ponad 118 krotnie, w kwestionowany przez Komisję, opisany powyżej sposób.
W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, dokonywanie obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA do
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia przed sądem rejestrowym oraz sądem cywilnym kwestii podwyższenia
kapitału zakładowego tej spółki odbywa się w warunkach, w których inwestorzy nie mają wiedzy w zakresie
dotyczącym  udziału  posiadanych  przez  nich  akcji  w  kapitale  zakładowym  oraz  nie  mogą  dokonać
prawidłowej ich wyceny. Mając to na uwadze, w dniu 3 listopada 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego, na
podstawie  art.  20  ust.  2  ustawy  o  obrocie  instrumentami  finansowymi,  zażądała  od  Giełdy  Papierów
Wartościowych w Warszawie SA zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje SA na okres od
dnia 3 listopada 2015 r. do końca dnia 3 grudnia 2015 r.
Komisja  Nadzoru  Finansowego  sprzeciwia  się  aprobowaniu  opisanej  powyżej  praktyki  i  uznaje  ją  za
niedopuszczalną i szkodzącą interesowi rynku kapitałowego w Polsce. Z tego względu, w ocenie Komisji,
podjęcie powyższych środków prawnych na obecnym etapie należy uznać za uzasadnione. Działanie to ma
również na celu zwrócenie uwagi na problem realnego pokrycia kapitału zakładowego w spółce publicznej i
służy zapewnieniu ochrony interesów inwestorów oraz prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego.
Jednocześnie  Komisja  Nadzoru  Finansowego  pragnie  zaznaczyć,  iż  w  wyniku  rejestracji  podwyższenia
kapitału  zakładowego  na  podstawie  Uchwały  nr  6  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  spółki
Platynowe Inwestycje SA powstała z dniem 21 października 2015 r., możliwość żądania przez akcjonariuszy
mniejszościowych przymusowego odkupu akcji tej spółki. Zgodnie bowiem z art. 83 ust. 1 ustawy o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego
akcji  przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył  90% ogólnej liczby głosów w tej spółce.
Żądanie takie składa się na piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub
przekroczenie  tego  progu  przez  innego  akcjonariusza.  Cena  za  jedną  akcję  w  ramach  przymusowego
odkupu, obliczana jest zgodnie z art. 79 ust 1-3 tej w/w ustawy i w przypadku spółki Platynowe Inwestycje
SA, na dzień 3 listopada 2015 r. wynosi 6,16 zł.

 Stanowisko Emitenta w sprawie nieuzasadnionego zdaniem Spółki zawieszenia notowań 

Dnia 3 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 82/2015 Emitent poinformował, iż
zdaniem Spółki zawieszenie notowań jest nieuzasadnione.

Poniżej Emitent przytacza raport

Zarząd Emitenta w związku z Uchwałą Nr 1103/2015 Zarządu GPW z dnia 3 listopada 2015 roku, dużym
zainteresowaniem mediów oraz inwestorów, stoi na stanowisku, że sankcja w postaci zawieszenia obrotu
jego akcjami na maksymalny dopuszczalny prawem okres jednego miesiąca, tj. do dnia 3 grudnia 2015 roku
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jest nieuzasadniona, sroga, przykra i krzywdząca dla Emitenta oraz innych uczestników rynku kapitałowego,
w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych.
Skierowane przez KNF do Zarządu GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w trybie art. 20 ust.
2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi naraża Emitenta jako spółkę publiczną na utratę zaufania.  
Przepis  §  30 ust.  2  Regulaminu GPW nakłada z kolei  na Zarząd GPW obowiązek podjęcia  uchwały o
zawieszeniu obrotu akcjami, w sytuacji kiedy KNF wystosuje przedmiotowe żądanie. W konsekwencji Zarząd
GPW nie mógł postąpić inaczej i był zmuszony podjąć uchwałę o zawieszeniu obrotu akcjami Emitenta. 
Wprowadza  to  niestety  złowieszczy  precedens  przeczący  fundamentalnym  zasadom  demokratycznego
państwa prawa. Polega on na strofowaniu przez KNF uprawnionych działań sądu rejestrowego opartych o
właściwe  przepisy,  z  którymi  KNF  merytorycznie  się  nie  zgadza  i  poddaje  je  w  wątpliwość.
Dla porządku Zarząd Emitenta przypomina, że w obowiązującym systemie prawnym poglądy prawne KNF
nie  stanowią  źródła  prawa  i  nie  są  formalnie  wiążące  ani  dla  sądów  powszechnych,  ani  dla  GPW.
W komunikacie z dnia 3 listopada 2015 roku zatytułowanym "Działania KNF w sprawie spółki Platynowe
Inwestycje" KNF kwestionuje skuteczność ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta 
(odesłanie do przedmiotowego komunikatu:
http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/Dzialania_KNF_Platynowe_Inwestycje.html).
Emitent  o  zamiarach  i  wszystkich  wymaganych  prawem  aspektach  ostatniego  podwyższenia  kapitału
zakładowego informował w sposób wysoce transparentny.
Przedmiotowe kroki KNF są zaskakujące, nieuprawnione, bezpodstawne i zdaniem Zarządu Emitenta nie
zasługują na uwzględnienie w postępowaniu sądowym, do którego Przewodniczący KNF zgodnie z treścią
powołanego komunikatu przystąpił.

Zarząd Emitenta uważa, że postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII  Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 października 2015
roku  dotyczące  wpisu  zmian  w  Statucie  Emitenta  m.in.  dotyczących  ostatniego  podwyższenia  kapitału
zakładowego Emitenta było prawnie uzasadnione i merytorycznie słuszne.
Respektując w pełni ustawowe uprawnienia nadzorcze Przewodniczącego KNF – nie uprzedzając przy tym
ewentualnego rozstrzygnięcia  Sądu Okręgowego w Warszawie  XX Wydziału  Gospodarczego w sprawie
zaskarżenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 września 2015 roku
– Zarząd Emitenta wierzy w pomyślne dla Emitenta zakończenie tego sporu sądowego. Wg stanu na dzień 3
listopada  2015  roku  Emitent  nie  otrzymał  jeszcze  żadnego  pisma  procesowego  w  rzeczonej  sprawie.

Zarząd Emitenta sprzeciwia się też słuszności wszczętego w dniu 30 października 2015 roku przez KNF
postępowania  administracyjnego  w  przedmiocie  żądania  od  Zarządu  GPW  wykluczenia  z  obrotu  akcji
Emitenta. Postępowanie to uważa za pozbawione elementarnej racjonalności i za naruszające materialne
interesy samego Emitenta, GPW, jak i inwestorów. 

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 5 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 83/2015 Emitent poinformował, iż w dniu 
05.11.2015r. otrzymał od Pani Danuty Rączkowskiej zawiadomienie  o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.

 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 02.12.2015r.

Dnia  5  listopada  2015  roku  raportem  bieżącym  nr  85/2015  Emitent  poinformował,  iż  na  wniosek
akcjonariusza  złożony w trybie  art.  400  par.  1  k.s.h.  zwołuje  na dzień  02.12.2015 r.  na godzinę  10:00
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie,  które  odbędzie  się  w siedzibie  Spółki  w Warszawie  przy  ul. Emilii
Plater  53. Wraz  z  wnioskiem  akcjonariusz  przekazał  projekty  uchwał  które  mają  zostać  poddane  pod
głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02.12.2015r. 

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
zwołanego na dzień 02.12.2015r.
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Zarząd  PLATYNOWE  INWESTYCJE  S.A.  w  Warszawie  niniejszym  przekazuje  projekty  uchwał  na
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.  w  Warszawie  zwołane  na  dzień
02.12.2015r.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego
Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia,
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie  prawidłowości  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  oraz  jego  zdolności  do  podejmowania
uchwał,
4.Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia; 
  b)umorzenia akcji własnych Spółki;
  c)obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki;
  d)uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie 
     obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z 
     jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany
Statutu Spółki.
  e)upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie,  działając  na podstawie  art.  359  i  362 §  1  pkt  5  Kodeksu  Spółek
Handlowych w zw. § 8.8 Statutu Spółki postanawia:

§ 1
Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.  do podjęcia wszelkich czynności
faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych – 220.000.000 (dwieście dwadzieścia milionów) akcji
imiennych  serii  F  od  akcjonariusza  spółki  Słoneczne  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  w celu  ich
umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia akcji  własnych w
drodze transakcji pozagiełdowych. 

§ 2
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Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:
1) Akcje objęte nabyciem w celu umorzenia: 220.000.000 (słownie:  dwieście dwadzieścia milionów)
akcji imiennych serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.;
2) Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji  własnych: zapłata za nabycie akcji
imiennych  serii  F  nastąpi  poprzez  dokonanie  zwrotu  na  rzecz  nabywcy  akcji  serii  F  spółki  Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie wniesionego wkładu w postaci 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy)
udziałów reprezentujących 96,0 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki Srebrne
Inwestycje  Sp.  z  o.o.  (KRS  0000563621)  z  siedzibą  w Warszawie  wpisanej  do  Krajowego  Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000563621;
3) Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 02.12.2015r. do
dnia 06.12.2015r.

§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

umorzenia akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne  Zgromadzenie  spółki Platynowe Inwestycje S.A. z  siedzibą  w  Warszawie  działając
na  podstawie  art. 359 § 1 k.s.h. postanawia, co następuje:

§ 1
1.   Umorzyć łącznie 220.000.000 (dwieśc ie  dwadzieśc ia  mi l ionów)  akcji  imiennych serii  F  spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda tj. o łącznej
wartości  nominalnej  110.000.000 zł (sto  dziesięć  milionów złotych), które Spółka nabędzie, w ramach
skupu akcji własnych  prowadzonego na  podstawie  i w wykonaniu  uchwały Nadzwyczajnego   Walnego
Zgromadzenia  nr  5  z  dnia  2 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do
nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia . 

2.   Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia,  że  umorzenie  akcji  nastąpi  bez  dodatkowego
wynagrodzenia dla akcjonariusza ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez
Spółkę  nastąpiło  zgodnie  z  treścią  uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Spółki  za  zgodą  akcjonariusza  za
odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).

3.  Związane   z   umorzeniem   akcji   wskazanych  w   ust.  1 obniżenie kapitału zakładowego   nastąpi   w
drodze   zmiany   Statutu   Spółki   z   zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456
Kodeksu spółek handlowych.
 
4.  Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości
nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę   110.000.000 zł (sto  dziesięć  milionów  złotych) z kwoty
110.922.500,00 zł  (sto dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty
922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych). 

5.  Umorzenie  akcji  nastąpi  z  chwilą  zarejestrowania  przez  Sąd  odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej
obniżenia kapitału zakładowego. 

6. Obniżenie  kapitału  zakładowego  i  związana  z  tym  zmiana  statutu  nastąpi  na  podstawie odrębnej
uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 § 1
Kodeksu spółek handlowych postanawia: 

§1
W  związku  z  podjęciem  przez  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Spółki  Uchwały  nr  6  w  sprawie
umorzenia  220.000.000 (dwieśc ie  dwadzieśc ia  mi l ionów)  akcji imiennych  serii  F  Spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości nominalnej  0,50 zł  (pięćdziesiąt  groszy) każda,  o łącznej
wartości  nominalnej  110.000.000 zł (sto dziesięć milionów złotych),  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia  obniżyć  kapitał  zakładowy  Spółki  w  drodze  zmiany  statutu  przez  umorzenie  220.000.000
(dwieście  dwadzieścia  milionów) akcji imiennych  serii  F  PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. o wartości
nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda o łącznej wartości nominalnej  110.000.000 zł (sto dziesięć
milionów złotych) tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 110.922.500,00 zł (sto dziesięć milionów dziewięćset
dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset
złotych) t j. o kwotę 110.000.000 (sto dziesięć milionów złotych). 

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :
Umorzenie  akcji  i  obniżenie  kapitału  podyktowane  jest  wątpliwościami  Komisji  Nadzoru  Finansowego
zgłoszonymi w zakresie emisji akcji serii F oraz ma na celu umożliwienie możliwie szybkiego wznowienia
obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie. 

§ 2
Obniżenie  kapitału  zakładowego  nastąpi  po  przeprowadzeniu  postępowania  konwokacyjnego,  o którym
mowa w art. 456 §1 k.s.h. 

§ 3
W  związku  z  obniżeniem  kapitału  zakładowego  Spółki  dokonuje  się  następujących  zmian  w  Statucie
Spółki: 

1. dokonać zmiany treści  Statutu  Spółki  w ten sposób,  że skreśla  się  dotychczasową treść § 7.1.
Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 922.500 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

1. dokonać zmiany treści  Statutu  Spółki  w ten sposób,  że skreśla  się  dotychczasową treść § 7.2.
Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o
wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

2. dokonać zmiany treści  Statutu  Spółki  w ten sposób,  że skreśla  się  dotychczasową treść § 7.3.
Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

§7.3. Kapitał zakładowy dzieli się na:  
- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,50 zł
(pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na: 
- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od
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numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 0,50 zł. (pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz 
- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001
do numeru 895.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000,
o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;  
- akcje serii  C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji  na okaziciela od numeru 000.001 do numeru
110.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, 
-  akcje  serii  D w ilości  200.000 (dwieście  tysięcy)  akcji  na okaziciela  od numeru  000.001  do numeru
200.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
-  akcje  serii  E  w ilości  600.000 (sześćset  tysięcy)  akcji  na okaziciela  od  numeru  000.001  do numeru
600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,

§ 4
Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenia  postanawia  upoważnić  Zarząd  Spółki  do  dokonania  wszelkich
niezbędnych czynności celem realizacji  postanowień niniejszej uchwały oraz uchwały nr 6 w przedmiocie
umorzenia akcji. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy. 

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 02.12.2015 roku

uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie
obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki

akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F
oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Platynowe Inwestycje  S.A.  w Warszawie niniejszym postanawia co
następuje:

§ 1
Postanawia  się  uchylić  uchwałę  numer  6  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  25.09.2015r
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w
drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału
zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17.11.2015r. 

Dnia 6 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 86/2015 Emitent poinformował, że w dniu 
06.11.2015r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o odwołanie 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy tego akcjonariusza na dzień 17.11.2015r. 

Poniżej Emitent przytacza treść raportu.

Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 220.997.504 akcji
Spółki, stanowiących 99,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 99,62 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A. niniejszym zwracam się do Zarządu Emitenta
o 
niezwłoczne odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r. 
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Wniosek  niniejszy  podyktowany  jest  zgłoszeniem  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego  zastrzeżeń  i
podejrzeń 
( naszym zdaniem niczym nie uzasadnionych) w zakresie emisji akcji serii F Spółki dokonanej na mocy 
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Spółka naszym zdaniem padła 
ofiarą bezprawnego i nieuzasadnionego szantażu ( nieuprawnione zawieszenie notowań Spółki oraz 
wszczęcie postępowania w przedmiocie żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
wykluczenia z obrotu akcji Spółki).
Spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest zdania, że do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 
związanych z tą emisją oraz do czasu przywrócenia normalnego obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje 
S.A. nie jest wskazanym dokonywanie przez Spółkę nowych operacji na kapitale zakładowym, natomiast 
mając na uwadze, że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r. 
przewidziane jest warunkowe podwyższenie kapitału odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 
ocenie wnioskodawcy jest nie celowe.
Jednocześnie  Słoneczne  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  zwraca  uwagę,  że  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie
zwołane 
na dzień 17.11.2015r. zostało zwołane na skutek wniosku Słonecznych Inwestycji Sp. z o.o. złożonego w 
trybie art. 400 § 1 k.s.h. w związku z czym zachodzą wszelkie formalne przesłanki dla odwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r."
Wobec powyższego Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym dokonuje odwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17.11.2015r., które miało odbyć się o godzinie
10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Emilii Plater 53 w Warszawie w związku z treścią wniosku akcjonariusza 
spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie. 

  Uzupełnienie stanowiska Emitenta w sprawie zawieszenia notowań

Dnia 7 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 88/2015 Emitent poinformował, 
o stanowisku Zarządu w sprawie zawieszenia notowań.

Poniżej Emitent przytacza treść raportu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 82/2015 z dnia 03.11.2015 r. Zarząd Emitenta - w obliczu
podjętych przez KNF bezprecedensowych i represyjnych działań w stosunku do zgodnego z prawem
dokapitalizowania Emitenta - wyraża rosnące zaniepokojenie ich skalą. Decyzja polegająca na zawieszeniu
notowań oraz wszczęciu postępowania w sprawie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego, jest nie
tylko nieuprawniona, bezzasadna, ale też podjęta w oparciu o błędne założenia co do zaistniałego stanu
rzeczy.
Zarząd Emitenta pragnie przy tym podnieść że z 1.075.700 akcji Emitenta będących aktualnie przedmiotem
obrotu  giełdowego aż 847.469  z  nich  jest  w posiadaniu  akcjonariuszy  mniejszościowych  (  akcjonariusz
większościowy posiada tylko 228.204 akcje dopuszczone do obrotu ). KNF wydaje się tego nie dostrzegać, a
wręcz przewrotnie twierdzić, że działa w interesie akcjonariuszy mniejszościowych.
Wykluczenie  akcji  Emitenta  z  obrotu  giełdowego  byłoby  zatem  katastrofalne  przede  wszystkim  dla
akcjonariuszy mniejszościowych.
Zarząd Emitenta z własnej inicjatywy postanowił podjąć niezwłocznie kroki ukierunkowane na znalezienie
koncyliacyjnego rozwiązania,  które  minimalizowałoby powyższe ryzyko i  biznesowo czyniło  jednocześnie
zadość celom interwencji KNF w stosunku do Emitenta.
Aktualnie  Zarząd Emitenta  ustala,  czy faktycznie  doszło  do skutecznego złożenia pozwu o stwierdzenie
nieważności uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r..
Przyjmując jednak, że informacje KNF polegają na prawdzie i że takie postępowanie rzeczywiście się toczy
oraz że przystąpił do niego Przewodniczący KNF, Zarząd Emitenta - w celu ochrony interesów akcjonariuszy
mniejszościowych, jak najszybszego przywrócenia notowań akcjami Emitenta oraz wyeliminowania także
ryzyka  wykluczenia  akcji  Emitenta  z  obrotu  giełdowego  -  zamierza  po  formalnym otrzymaniu  pozwu  w
ramach pierwszej czynności procesowej uznać rzeczone powództwo i doprowadzić tym samym do uchylenia
skutków prawnych uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r.
Zarząd Emitenta uzyskał już deklarację Zarządu Słoneczne Inwestycje Sp. z o. o. o wyrażeniu zgody na
odwrócenie transakcji nabycia akcji Emitenta w zamian za zwrotne przeniesienie wniesionego aportu.
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Gdyby uznanie powództwa przez Emitenta i stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 NWZ Emitenta z dnia
25.09.2015  r.  nie  było  możliwe  w  związku  z  faktem,  iż  tezy  Przewodniczącego  i  akcjonariusza
mniejszościowego  kreowane  w  pozwie  są  po  prostu  nieprawdziwe  i  Sąd  odmówi,  mimo  uznania
orzeczonego  powództwa  przez  Spółkę  ,  wówczas  odwrócenie  transakcji  nabycia  akcji  Emitenta  przez
Słoneczne Inwestycje Sp. zo.o. mogłoby się odbyć także w ramach procedury umorzenia przedmiotowych
akcji  połączonego z obniżeniem kapitału zakładowego Emitenta  i  zwrotnym przeniesieniem wniesionego
aportu.
Zakrojona  na  tak  szeroką  skalę  ingerencja  KNF  jest  zdaniem  Emitenta  całkowicie  nieuzasadniona  i
biznesowo nieakceptowalna. Zarzuty KNF nie mają przy tym oparcia w obowiązujących przepisach prawa.
Dlatego Emitent  poprosił  o interwencję Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych. O efektach tych działań
Emitent będzie informował na bieżąco.
Emitent  informuje  również,  że  w  przypadku  uchylenia  przez  Sąd  Okręgowy  w Warszawie,  XX Wydział
Gospodarczy także uchwały nr 9 NWZ Emitenta z dnia 25.09.2015 r.,  emisja akcji z prawem poboru nie
mogłaby  dojść  do  skutku,  gdyż  cena  emisyjna  akcji  Emitenta  wynosi  0,50  zł,  a  wartość  nominalna
wynosiłaby 7,50 zł.
Ponadto Emitent  informuje o odwołaniu WZ Emitenta zwołanego na 17.11.2015 r.,  albowiem uchwała o
emisji warrantów byłaby niezgodna w danym stanie faktycznym z obowiązującymi przepisami.
W związku z  powyższymi  działaniami,  Zarząd Emitenta  występuje  z  postulatem,  aby KNF możliwie  jak
najszybciej wznowiła obrót akcjami Emitenta oraz umorzyła postępowanie w przedmiocie żądania od GPW
wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego.

 Wniesienie powództwa 

Dnia 10 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 89/2015 Emitent poinformował, 
o  wniesieniu  powództwa  w  sprawie  stwierdzenia  nieważności  Uchwały  Nadzwyczajnego  Walnego
Zgromadzenia Spółki.

Poniżej Emitent przytacza raport.

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 10 listopada 2015r. Spółka otrzymała z 
Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  XX  Wydział  Gospodarczy  odpis  pozwu  o  stwierdzenie  nieważności
Uchwały 
nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku w 
sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji  Spółki
akcji  z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji  prywatnej akcji  serii  F oraz
zmiany  Statutu  Spółki.  Pozew zawiera  wniosek  ewentualny o  uchylenie  przedmiotowej  uchwały.  Pozew
opatrzony jest datą 25.10.2015r.
Jednocześnie  Zarząd  Platynowe Inwestycje  S.A.  w Warszawie  informuje,  że  w jego  ocenie  powództwo
akcjonariusza jest bezzasadne i nie godzi się w całej rozciągłości z argumentacją w nim podniesioną. Zarząd
Emitenta  stoi  również na stanowisku,  że powództwo o stwierdzenie  nieważności,  ewentualnie uchylenie
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015
roku, jest bezpodstawne i nie znajduje podstaw w stanie faktycznym.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.09.2015r. została przez Emitenta
podana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 12 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 90/2015 Emitent poinformował, iż
w dniu  12.11.2015r.  otrzymał  ze  spółki  Słoneczne  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  zawiadomienie  o  zbyciu  akcji
Emitenta. 
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 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia 12 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 91/2015 Emitent poinformował, iż
Zarząd  PLATYNOWE  INWESTYCJE  S.A.  z  siedzibą  w  Warszawie  informuje,  że  w  dniu  12.11.2015r.
otrzymał ze spółki Złote Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie  o nabyciu akcji Emitenta. 

 Informacja o wniesieniu skargi

Dnia  12  listopada  2015  roku  raportem  bieżącym  nr  92/2015  Emitent  poinformował,  iż  w  dniu
12.11.2015r. do siedziby Spółki wpłynął odpis skargi.

Poniżej Emitent przytacza treść raportu.

Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 12.11.2015r. do siedziby Spółki wpłynął
odpis skargi z dnia 28.10.2015r. na postanowienie Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla Miasta
Stołecznego  Warszawy  w  Warszawie,  XII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  z  dnia
19.10.2015r.  Skarga  została  wniesiona  przez  Komisję  Nadzoru  Finansowego.  Skarga  skierowana  jest
przeciwko całości skarżonego postanowienia. W skardze Komisja podnosi wątpliwości w zakresie wartości
wniesionego aportu na pokrycie emisji akcji serii F Spółki oraz domaga się jego weryfikacji.
Przedmiotem  skarżonego  postanowienia  rozstrzygnięcia  wynikające  z  treści  uchwał  Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.09.2015r., w tym w szczególności zmiany wynikające z treści
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. w sprawie obniżenia kapitału
zakładowego  w  drodze  obniżenia  wartości  nominalnej  wszystkich  akcji  Spółki  akcji  z jednoczesnym
podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki.
O treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. Emitent informował
raportem bieżącym nr 65/2015r. z dnia 25.09.2015r. O rejestracji i zakresie zmian ujawnionych w Rejestrze
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent informował raportem bieżącym nr 70/2015r. z dnia
21.10.2015r.

➢ Skierowanie przez spółkę pisma do KNF oraz opinia Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych

Dnia 12 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 93/2015 Emitent poinformował, iż skierował prośbę
o  jak  najszybsze  odwieszenie  obrotu  akcjami  Spółki  do  Komisji  Nadzoru  Finansowego  oraz  otrzymał
stanowisko  Stowarzyszenia  Inwestorów Giełdowych  zawierające  analizę  prawną i  ekonomiczną  wniosku
Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie notowań Emitenta z dnia 03.11.2015r.

➢ Zawarcie znaczącej umowy

Dnia 13 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 94/2015 Emitent poinformował, iż
w dniu 13.11.2015r. zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. porozumienie do Umowy Czasowego
Przeniesienia Udziałów z dnia 28.10.2015r 
Poniżej Emitent przytacza raport.

Zarząd  Platynowe  Inwestycje  S.A.  w  Warszawie  informuje,  że  w  dniu  13.11.2015r.  zawarł  ze  spółką
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.  (KRS 0000547450) porozumienie do Umowy Czasowego Przeniesienia
Udziałów z dnia 28.10.2015r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2015r. z dnia
28.10.2015r. 
Na mocy porozumienia z dnia 13.11.2015r. Emitent dokonał zwolnienia spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z
o.o. z zastrzeżonego w Umowie Czasowego Przeniesienia Udziałów z dnia 28.10.2015r. obowiązku zwrotu
na rzecz Emitenta 3.600.000 (trzy miliony sześćset  tysięcy)  udziałów reprezentujących 96,0% udziału w
kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
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(KRS  0000563621),  za  ustalonym  wynagrodzeniem  w wysokości  187.000.000,00  zł  (sto  osiemdziesiąt
siedem milionów złotych). Strony uzgodniły, że zapłata uzgodnionego Porozumieniem z dnia 13.11.2015r.
wynagrodzenia  nastąpi  do  dnia  30.06.2016r.  w  drodze  potrącenia  wzajemnych  wierzytelności  tj.
wierzytelności  Emitenta  o  zapłatę  z  tytułu  opisanego  wyżej  Porozumienia  z:
–  przyszłą wierzytelnością Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wobec Emitenta z tytułu nabycia 220.000.000
akcji serii F przez Emitenta (nabycie akcji własnych) celem ich dobrowolnego umorzenia na mocy uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź
-  w  przypadku  gdyby  doszło  do  utraty  bytu  prawnego  –  niezależnie  od  przyczyny  –  uchwały  nr  6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PLATYNOWE INWESTYCJE z dnia 25.09.2015r. na mocy, której
wyemitowane zostały akcje serii F objęte przez Słoneczne Inwestycje, z przyszłą wierzytelnością tej spółki
wobec Emitenta z tytułu obowiązku zwrotu wkładu przez Emitenta na rzecz Słonecznych Inwestycji, 
wniesionego na pokrycie akcji serii F,
Emitent wyjaśnia, że na dzień 02.12.2015r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w
porządku którego przewidziano podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego spółki w
drodze  umorzenia  akcji  serii  F  oraz  uchwałę  w  przedmiocie  uchylenia  uchwały  nr  6  Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.09.2015r.  o czym Emitent  informował raportem bieżącym nr
85/2015 z dnia 05.11.2015r.
 Mając powyższe na uwadze oraz treść raportów bieżących nr 89/2015 z dnia 10.11.2015r. oraz 92/2015 z
dnia 12.11.2015r. strony przewidują, że najbliższym okresie czasu zajdą okoliczności na podstawie, których
powstanie jedna z wierzytelności opisanych powyżej. 
Wobec postanowień  Porozumienia  z  dnia  13.11.2015r.  strony  uznały  Umowę Czasowego Przeniesienia
Udziałów z dnia 28.10.2015r. za należycie rozliczoną.
Jednocześnie  Emitent  informuje,  że na zabezpieczenie  roszczeń  Emitenta  spółka Słoneczne Inwestycje
przekazała Emitentowi weksel własny in blanco. 
Pomiędzy  Emitentem  a  spółką  Słoneczne  Inwestycje  Sp.  z  o.o.  nie  zachodzą  powiązania  osobowe.  
Emitent informuje, że spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta. 

➢ Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia  16  listopada  2015  roku  raportem  bieżącym  nr  95/2015  Emitent  poinformował,  iż  Zarząd
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.11.2015r. otrzymał ze
spółki Złote Inwestycje Sp. z o.o.  zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta. 

➢ Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.

Dnia  16  listopada  2015  roku  raportem  bieżącym  nr  95/2015  Emitent  poinformował,  iż  Zarząd
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.11.2015r. otrzymał ze
spółki ZAMZAW Sp. z o.o.  zawiadomienie  o nabyciu akcji Emitenta.

4.5 Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne 
segmenty branżowe.

W  III  kwartale  2015r.  Spółka  nie  wyodrębniła  segmentów  branżowych.  W  związku  ze  zmianą  profilu
działalności  Spółki,  która  została  zarejestrowana  przez  Sąd  Rejonowy  30  czerwca  2015r.  głównym  
i jak na razie jedynym przedmiotem działalności jest pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej
nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 

4.6 Podatek dochodowy 

Główne składniki obciążenia podatkowego przedstawiają się następująco:

Struktura podatku dochodowego od
01.07.2015

do
30.09.2015

od
01.01.2015

do
30.09.2015

od
01.07.2014

do
30.09.2014

od
01.01.2014

do
30.09.2014
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III kwartał
rok bieżący
(niebadane)

3 kwartały
rok bieżący
(niebadane)

III kwartał
rok bieżący
(niebadane)

3 kwartały
rok bieżący
(niebadane)

Podatek za bieżący okres - - - -
Podatek odroczony 14 14 - -9
Podatek dochodowy wykazany w 
rachunku zysków i strat 

14 14 - -9

4.7 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne na 30.09.2015 wynoszą 0,00 zł.

Wyszczególnienie

Koszty
prac

rozwojo
wych1

Znaki
towarowe

2

Patenty i
licencje2

Oprogram
owanie

komputero
we2

Wartoś
ć firmy

Inne2

Wartośc
i

niemate
rialne w
budowie

Ogółem

Wartość bilansowa brutto na dzień 
01.01.2015  8 683  1 574    10 257
Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 3 0 0 0 3
- nabycia    3    3
- przeszacowania        0
- połączenia jednostek gospodarczych        0
- inne        0
Zmniejszenia, z tytułu: 0 8 683 0 1 577 0 0 0 10 260
- zbycia        0
- likwidacji        0
- przeszacowania      
- wniesienia aportu  8 683  1 577    10 260
Wartość bilansowa brutto na dzień 
30.06.2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Umorzenie na dzień 01.01.2015    501    501
Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 45 0 0 0 45
- amortyzacji    45    45
- przeszacowania        0
- inne        0
Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 546 0 0 0 546
- likwidacji        0
- sprzedaży        0
- przeszacowania        0
- wniesienia aportu    546    546
Umorzenie na dzień 30.06.2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Odpisy aktualizujące na dzień 
01.01.2015        0
Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
- utraty wartości        0
- inne        0
Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0 0
- odwrócenie odpisów aktualizujących        0
- likwidacji lub sprzedaży        0
- inne        0
Odpisy aktualizujące na dzień 
30.06.2015 0 0 0 0 0 0 0 0
Wartość bilansowa netto na dzień 
30.06.2015 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.8 Wartość firmy 

Wartość firmy na 30.09.2015 wynosi 0,00 zł

4.9 Rzeczowe aktywa trwałe

Wyszczególnienie Grunty
Budynki i
budowle

Maszyny
i

urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie

Razem

Wartość bilansowa brutto na 
dzień 01.01.2015 roku

 10 341 56 23  430

Zwiększenia, z tytułu: 0 0 3 0 0 0 3
- nabycia środków trwałych   3    3
- wytworzenia we własnym 
zakresie środków trwałych       0
- połączenia jednostek 
gospodarczych       0
- zawartych umów leasingu       0
- przeszacowania       0
- otrzymanie aportu       0
- inne       0
Zmniejszenia, z tytułu: 0 10 344 56 23 0 433
- zbycia       0
- likwidacji       0
- sprzedaży spółki zależnej       0
- przeszacowania       0
-  wniesienia aportu  10 344 56 23  433
- inne       0
Wartość bilansowa brutto na 
dzień 30.06.2015 roku

0 0 0 0 0 0 0

Umorzenie na dzień 01.01.2015 
roku  2 140 31 11  184
Zwiększenia, z tytułu: 0 1 14 4 1 0 20
- amortyzacji  1 14 4 1  20
- przeszacowania       0
- inne       0
Zmniejszenia, z tytułu: 0 3 154 35 12 0 204
- likwidacji       0
- sprzedaży       0
- przeszacowania       0
- wniesienia aportu  3 154 35 12  204
Umorzenie na dzień 30.06.2015 
roku 0 0 0 0 0 0 0
Odpisy aktualizujące na 
01.01.2015 roku       0
Zwiększenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0
- utraty wartości       0
- inne       0
Zmniejszenia, z tytułu: 0 0 0 0 0 0 0
- odwrócenie odpisów 
aktualizujących       0
- likwidacji lub sprzedaży       0
- inne       0
Odpisy aktualizujące na 
30.06.2015 roku 0 0 0 0 0 0 0
Wartość bilansowa netto na 
dzień 30.06.2015 roku

0 0 0 0 0 0 0

Amortyzacja  rzeczowych aktywów trwałych została  ujęta  w kosztach sprzedanych produktów,  towarów i
materiałów oraz w kosztach ogólnego zarządu.
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4.10 Nieruchomości inwestycyjne

Nie wyodrębniono nieruchomości inwestycyjnych na 30.09.2015r.

4.11 Zapasy 

ZAPASY
 30 września

2015
31 grudnia

2014

- Materiały  
- Półprodukty i produkty w toku
- Produkty gotowe  
- Towary  0 4 338
- Zaliczka na dostawę 0 103
 Zapasy, razem 0 4 441

ODPISY AKTUALIZUJĄCE ZAPASY 
 

30 września
2015

31 grudnia
2014

Odpisy aktualizujące na początek okresu  233 38
- zwiększenia  195
- zmniejszenia  0
    Sprzedaż towarów objętych odpisem 42
    Wniesienie aportu 191
Odpisy aktualizujące na koniec okresu  0
Odpisy aktualizujące, razem 0 233

4.12 Należności

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
 30 września

2015
31 grudnia

2014
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty  101
           - do 12 miesięcy  101
           - powyżej 12 miesięcy  
      - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń

 10 1

      - inne  1 65
      - dochodzone na drodze sądowej  
Należności krótkoterminowe netto, razem  11 167
odpisy aktualizujące wartość należności  0 79
Należności krótkoterminowe brutto, razem  11 246

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ 
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH  

30 września
2015

31 grudnia
2014

Stan na początek okresu  79 97
a) zwiększenia (z tytułu)  
   - utworzenie odpisów na należności  17
b) zmniejszenia (z tytułu)  35
   -  rozwiązanie odpisów w związku z zapłatą  3 35
   - wniesienie aportu  76
Stan odpisów aktualizujących wartość należności 
krótkoterminowych na koniec okresu  0 79
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NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA)

 30 września
2015

31 grudnia
2014

a) w walucie polskiej  11 246
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)  
Należności krótkoterminowe, razem  11 246

4.13 Inwestycje krótkoterminowe

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
30 września

2015
31 grudnia

2014

1) w jednostkach powiązanych 4 712 0

w jednostce dominującej  4 712

     a) inne papiery wartościowe 4 712

2) w jednostkach pozostałych  187 000 206

     a) udzielone pożyczki 206

    d) udziały spółek 187 000

Wartość bilansowa, razem  191 712

30 lipca 2015r. spółka Platynowe Inwestycje S.A. nabyła obligacje imienne serii C o numerach od 001 do
935 wyemitowane przez spółkę Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wartość nominalna
jednej obligacji wyniosła 5000 zł, cena emisyjna została ustalona również na 5 000 zł. Platynowe Inwestycje
S.A. nabyły 935 sztuk obligacji, łącznie za kwotę 4 675 000 zł, które zostały w całości opłacone. Obligacje są
oprocentowane 6% w skali roku. Termin wykupu obligacji wyznaczono na 31 października 2015r. Obligacje
mają charakter obligacji niezabezpieczonych.

28 września 2015r. spółka Platynowe Inwestycje S.A. nabyła za cenę 187 000 000 zł 3 600 000 udziałów
spółki Srebrne Inwestycje sp. z o.o. stanowiących 96,0% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie
głosów.  Niniejsze  udziały  zostały  nabyte  jako  wkład  niepieniężny na pokrycie  emisji  akcji  serii  F  spółki
Platynowe Inwestycje S.A.,

4.14 Środki pieniężne

ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY  
30 września

2015
31 grudnia

2014

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  14 35
Inne środki pieniężne 1500
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem  14 1 535

4.15 Rozliczenia międzyokresowe

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE  

30 września
2015

31 grudnia
2014

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  9 55
     - koszty dotyczące następnych okresów  9 55

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 9 55
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4.16 Aktywa przeznaczone do sprzedaży

Aktywa przeznaczone do sprzedaży na dzień 30.09.2015r. nie występują.

4.17 Kapitały 
Kapitał zakładowy dzieli się na 1 845 000 akcji o wartości nominalnej 7,50 zł. Kapitał zakładowy na 
30.09.2015r. wyniósł 13 838 000 zł.
W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 roku wystąpiły następujące zmiany w kapitale zakładowym Spółki:

Na wniosek akcjonariusza spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie złożony na podstawie art.
334 § 2 k.s.h. w związku z § 8.3. Statutu Spółki, Emitent w dniu 6 maja 2015 roku  dokonał zamiany części
posiadanych przez Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. akcji  imiennych uprzywilejowanych serii  A1 w liczbie
106.000 oraz wszystkich 110.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C na akcje na okaziciela tj. łącznie
Zarząd na wniosek akcjonariusza dokonał zamiany 216.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki na
216.000  akcji  zwykłych  na  okaziciela.  Zmianie  rodzaju  akcji  z  imiennych  na  okaziciela  uległo:
1) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1 o numerach od 651.001 - 757.000
o wartości  nominalnej  7,50  zł  (siedem złotych  pięćdziesiąt  groszy)  każda,  które  zostały  zamienione  na
106.000 (sto sześć tysięcy) akcji  zwykłych na okaziciela o wartości  7,50 zł  (siedem złotych pięćdziesiąt
gorszy) każda, akcje te zostały oznaczone jako akcje serii A2 o numerach od 651.001 do 757.000, oraz
2) 110.000 (sto dziesięć tysięcy)  akcji  uprzywilejowanych imiennych serii  C o  numerach od 000.001 do
numeru 110.000 o wartości  nominalnej  7,50 zł  (siedem złotych pięćdziesiąt  groszy) każda, które zostały
zamienione na 110.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt gorszy)
każda, akcje te zostały oznaczone jako akcje serii C o numerach od 000.001 do numeru 110.000.
Przed  zamianą  wyżej  wymienione  akcje  imienne  spółki  Platynowe  Inwestycje  S.A.  były  akcjami
uprzywilejowanymi i dawały akcjonariuszowi prawo oddania 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu każda. Po
dokonanej zamianie rodzaju wyżej wskazanych akcji zgodne z regulacją § 8.5. Statutu Spółki utraciły one
posiadane uprzywilejowanie i obecnie każda daje prawo oddania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
106.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 przed zamianą dawało prawo oddania 212.000 głosów
na Walnym Zgromadzeniu, po zamianie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 daje prawo oddania
106.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 110.000 akcji imiennych uprzywilejowane serii C przed zamianą
dawało prawo oddania  220.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu natomiast  po zamianie  110.000 akcji
zwykłych na okaziciela serii C daje prawo oddania 110.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
Na skutek dokonania przez Zarząd zamiany akcji zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 6 maja 2015
roku  wysokość kapitału zakładowego oraz liczba akcji Spółki nie uległa zmianie, kapitał zakładowy spółki
nadal wynosi 13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) oraz
dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych
i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na dzień 16 listopada 2015r. Kapitał zakładowy Spółki w
związku  z  treścią  uchwał  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  25  września  2015r.  wynosi
aktualnie  wynosi  110.922.500,00  zł  (sto  dziesięć  milionów dziewięćset  dwadzieścia  dwa tysiące pięćset
złotych) oraz dzieli  się na 221.845.000 (dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści  pięć
tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).

4.18 Struktura akcjonariatu. 
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 
30 września 2015 r.:

Akcjonariusze Liczba akcji
Wartość

akcji

Udział w
kapitale

zakładowy
m%

Liczba
głosów

Udział w
ogólnej
liczbie

głosów na
WZA (%)

Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 997 504 7 481 280 54,07 1 648 504 66,05
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Paweł Ratyński 140 560 1 054 200 7,62 140 560 5,63

Pozostali 706 936 5 302 020 38,31 706 936 28,32

Razem 1 845 000 13 837 500 100 2 496 000 100

4.19 Akcje własne.

Akcje (udziały) własne ( wielkość ujemna)

 

30 września
2015

31 grudnia
2014

Stan na początek roku 234 234
Zwiększenia
- zakup akcji własnych w celu ich umorzenia
Zmniejszenia 234

- zbycie 234
Akcje (udziały) własne ( wielkość ujemna), razem  0 234

14 lipca 2015r. spółka Platynowe Inwestycje zbyła 37 000 sztuk akcji własnych na rzecz spółki Słoneczne
Inwestycje sp. z o.o. Cena sprzedaży jednej akcji wyniosła 6,16 zł, co łącznie dało cenę sprzedaży 227  920
zł. 

4.20 Zobowiązania.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTRMINOWE
 30 września

2015
31 grudnia

2014
a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych  0 0
     - pozostałe zobowiązania 0 0
     - pożyczki

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
 30 września

2015
31 grudnia

2014
a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych  0 0
     - z tytułu zakupu udziałów lub akcji  
     - pozostałe zobowiązania
b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek  
     - z tytułu dostaw i usług  15 92
     - kredyty i pożyczki  1 675
     - zobowiązania z tytułu  dłużnych papierów wartościowych  
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  10 49
     - inne (wg rodzaju)  99
                           - pozostałe  99
Zobowiązania krótkoterminowe, razem  25 1 915
    

4.21 Zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych.
 Na dzień 30 września 2015r Spółka  nie ma zobowiązań z tytułu otrzymanych pożyczek.

4.22 Połączenia jednostek gospodarczych i nabycia udziałów mniejszości.

W okresie 9 miesięcy 2015 roku nie nastąpiły połączenia jednostek. 
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4.23 Utrata kontroli nad jednostkami zależnymi i inwestycjami długoterminowymi.

W okresie objętym raportem zdarzenie powyższe nie wystąpiło.

4.24 Działalność w trakcie zaniechania.

W związku z wydzieleniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która nastąpiła 20.04.2015r. zaniechano
następujących działalności w Spółce:
- sprzedaż mieszkań
- pośrednictwo w transakcjach na rynku nieruchomości.

Na 30 września 2015r. Spółka prowadzi działalność w zakresie pozostałej finansowej działalności usługowej.

4.25 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Emitent  poinformował   o  wszystkich  istotnych  zdarzeniach  w  punkcie  4.4  oraz  4.4.2  niniejszego
sprawozdania.

4.26 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności. 

W profilach działalności Spółki nie występuje zjawisko sezonowości ani cykliczności.

4.27 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Spółce takie zdarzenia nie wystąpiły.

4.28 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 
działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i 
zobowiązań finansowych jednostki.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Spółce zdarzenie to nie wystąpiło.

4.29 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 
postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych 
działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport  Spółka nie naruszyła istotnych postanowień umowy kredytu lub 
pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych.

4.30 Informacje o udzielonych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji.

Emitent nie udzielał poręczeń i gwarancji ani umów pożyczek

4.31 Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 
lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są 
one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Wszelkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu.

Wedle  wiedzy  Zarządu  w  okresie  objętym  niniejszym  sprawozdaniem  Emitent  nie  zawierał  istotnych
transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach inne niż rynkowe.

4.31.1 Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

Transakcje z Słoneczne Inwestycje sp. z o.o., spółką dominującą:

(w tysiącach złotych) 30.09.2015 31.12.2014

Pozostałe należności 4 712
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Odsetki przychody finansowe  72

Wszelkie transkacje z podmiotem powiązanym spółką Słoneczne Inwestycje Sp.z o.o. opisane zostały w 
treści niniejszego sprawozdania. Emitent wyjasnia, że na dzień 30.09.2015r. oraz w całym okresie objętym 
niniejszym sprawozdaniem spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. Była podmiotem dominującym wobec 
Emitenta z tytułu liczby posiadanych akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Powiązania pomiędzy członkami organów Emitenta 

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta  występują następujące powiązania:

Rada Nadzorcza 
1.Agnieszka Gujgo- Przewodnicząca Rady Nadzorczej Platynowe Inwestycje S.A., Prezes Zarządu Urlopy.pl
Sp.zo.o., Prezes Zarządu Fly.pl S.A., Prezes Zarządu Investment Friends S.A.
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4.32   Instrumenty finansowe  wyceniane w wartości godziwej.

                   
Informacje o instrumentach finansowych 

30 września 2015 Kategorie instrumentów finansowych

Klasy instrumentów finansowych

Aktywa
finansow

e
dostępne

do
sprzedaż

y

Aktywa
finansow

e
wycenian

e w
wartości
godziwej

przez
wynik

finansowy

Pożyczki i
należnoś

ci

Zobowiązan
ia finansowe
wyceniane
w wartości
godziwej

przez wynik
finansowy

Zobowiąz
ania

finansow
e

wycenian
e wg

zamortyz
owanego

kosztu

Aktywa i
zobowiązani
a wyłączone

z zakresu
MSR 39

Razem

Razem aktywa finansowe 187 000 4 712 25 191 737
Akcje i udziały 187 000 187 000
Inne aktywa finansowe
Dłużne papiery wartościowe 4 712 4 712
Udzielone pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności  11 11
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 14
Pozostałe aktywa finansowe
Razem zobowiązania finansowe 15 15
Kredyty i pożyczki
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Dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 15

Informacje o instrumentach finansowych 

31 grudnia 2014 Kategorie instrumentów finansowych

Klasy instrumentów finansowych

Aktywa
finansow

e
dostępne

do
sprzedaż

y

Aktywa
finansow

e
wycenian

e w
wartości
godziwej

przez
wynik

finansow
y

Pożyczki
i

należnoś
ci

Zobowiązani
a finansowe
wyceniane
w wartości
godziwej

przez wynik
finansowy

Zobowiązania
finansowe

wyceniane wg
zamortyzowane

go kosztu

Aktywa i
zobowiązani
a wyłączone

z zakresu
MSR 39

Raze
m

Razem aktywa finansowe 1 988 1 988
Akcje i udziały 
Dłużne papiery wartościowe
Udzielone pożyczki 286 286
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 167 167
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 535 1 535
Pozostałe aktywa finansowe
Razem zobowiązania finansowe 1 838 1 838
Kredyty i pożyczki 1 675 1 675
Dłużne papiery wartościowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 163 163
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Zestawienie instrumentów finansowych

Aktywa finansowe 30.09.2015 31.12.2014
Przeznaczone do obrotu  wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy

4 712

Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne i ich ekwiwalenty) 25 1 988

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 187 000

              Razem 191 737 1 988

Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:

Długoterminowe aktywa finansowe 206
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 167
Krótkoterminowe aktywa finansowe 191 712 80
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 14 1 535
Aktywa dostępne do sprzedaży

             Razem 191 737 1 988

Zobowiązania finansowe 30.09.2015 31.12.2014
Koszt zamortyzowany 15 1 838

Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako:
      Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów  
wartościowych
      Kredyty i pożyczki 1 675

      Zobowiązania handlowe 15 163

Spółka  stosuje  następującą  hierarchię  dla  celów  ujawniania  informacji  na  temat  instrumentów
finansowych wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny:

Poziom  1:  ceny  notowane  na  aktywnym  rynku  (niekorygowane)  dla  identycznych  aktywów  lub
zobowiązań;
Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość
godziwą są obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi;
Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną wartość
godziwą nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych.

Poniższa  tabela  przedstawia  instrumenty  finansowe  wyceniane  w  wartości  godziwej  na  dzień
bilansowy:

30 września
2015

Poziom
1

Poziom
2

Poziom
3

Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i NC
Udziały/akcje nienotowane 187 000
Razem aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej

187 000

Zobowiązania finansowe wyceniane w 
wartości
godziwej

- - - -
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31 grudzień
2014

Poziom
1

Poziom
2

Poziom
3

Akcje krótkoterminowe notowane na GPW i NC
Udziały/akcje nienotowane
Razem aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej
Zobowiązania finansowe wyceniane w 
wartości
godziwej

W okresie sprawozdawczym nie było żadnych przesunięć wyceny instrumentów pomiędzy poziomami
hierarchii.

Uzgodnienie wartości godziwej poziomu 3 z wyceną aktywów finansowych

Stan na 30 września 2015r.

Udziały/akcje
nienotowane na

giełdzie (dostępne
do sprzedaży) 

Inne Razem

Stan na początek okresu 01.01.2015 0 0
Suma zysków lub strat
- w wyniku finansowym
- w pozostałych całkowitych dochodach
Akcje krótkoterminowe notowane na 
GPW i NC
Akcje długoterminowe nienotowane
Zakupy/objęcie udziałów 191 500 191 500
Emisje
Zbycia/rozliczenia/pożyczki 4 500 4 500
Przeniesienia z poziomu 3
Stan na koniec okresu 30.09.2015r. 187 000 187 000

Stan na 31 grudnia 2014r.

Akcje nienotowane
na giełdzie

(dostępne do
sprzedaży) 

Inne Razem

Stan na początek okresu 01.01.2014 0 0
Suma zysków lub strat
- w wyniku finansowym
- w pozostałych całkowitych dochodach
Akcje krótkoterminowe notowane na 
GPW i NC
Akcje długoterminowe nienotowane
Zakupy/objęcie udziałów
Emisje
Zbycia/rozliczenia
Przeniesienia z poziomu 3
Stan na koniec okresu 31.12.2014r. 0 0
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Uzgodnienie bilansu otwarcia i zamknięcia pozycji wycenianych w wartości godziwej,
sklasyfikowanych na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.

W trakcie roku 2015 nie nastąpiły żadne zmiany w hierarchii wartości. 

Opis sposobu wyceny aktywów dostępnych do sprzedaży przypisanych do wyceny w
ramach 3 poziomu hierarchii wartości godziwej

28  września  2015r.  spółka  Platynowe  Inwestycje  S.A.  nabyła  za  cenę  187 000 000  zł  3 600 000
udziałów  spółki  Srebrne  Inwestycje  sp.  z  o.o.  W  ocenie  Zarządu  na  30.09.2015  nie  zaistniały
przesłanki do aktualizacji wartości nabytych udziałów.

Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem

Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są podejmowane na
podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.

Czynniki ryzyka i zagrożeń.  

Poniżej  Emitent  przedstawia  czynniki  ryzyka  według  najlepszej  wiedzy  i  woli  oceny  Emitenta,  w
zakresie znanych zagrożeń na dzień sporządzenia sprawozdania. W przyszłości mogą jednak pojawić
się nowe ryzyka trudne do przewidzenia, jak również może ulec zmiana rangi poszczególnych ryzyk
dla działalności Emitenta.
Przedstawione ryzyka w poniższej kolejności, nie odzwierciedlają ich ważności dla Emitenta.

 Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje Spółki

Inwestorzy chętni do nabycia akcji Spółki, powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko inwestycyjne na
rynku  kapitałowym jest  o  wiele  wyższe  od  ryzyka  zainwestowania  w papiery skarbowe,  jednostki
uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością kursów
w  krótkim  i  długim  terminie.  Inwestorzy  angażujący  się  na  rynku  Głównym  GPW  powinni  mieć
świadomość,  że  wyższy  potencjał  wzrostu  notowanych  tu  spółek  oznaczać  będzie  jednocześnie
podwyższone  ryzyko  inwestycyjne.  Ta  cecha  rynku  wynika  ze  specyficznego  profilu  rynku,
grupującego spółki o krótkiej historii, działające na bardziej zmiennym i konkurencyjnym segmencie
gospodarki.

 Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Spółkę kar administracyjnych przez Komisję
Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków
Emitent jest notowany na rynku głównym GPW i jest spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi. 
W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na Emitenta kar administracyjnych
za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej lub Ustawy o obrocie
instrumentami  finansowymi.  W  przypadku  nałożenia  takiej  kary  obrót  instrumentami  finansowymi
Emitenta  może  stać  się  utrudniony  bądź niemożliwy.  W przypadku  nałożenia  kary  finansowej  na
Emitenta przez KNF może mieć to istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego za dany rok
obrotowy.

 Ryzyko związane z uzależnieniem Emitenta od kontrahentów

Istnieje ryzyko wpływu na wyniki osiągane przez Emitenta od podmiotów związanych
z nim umowami.  Nieterminowość regulowania  należności  z  tytułu  zawartych  umów ma wpływ na
bieżącą płynność finansową.

 Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
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Sytuacja gospodarcza w Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.
Ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto,  nakładów na konsumpcję lub
nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie
wpłynąć na sytuację finansową Emitenta. W przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w
kraju,  ze  względu  na  czynniki  zarówno  wewnętrzne,  jak  również  zewnętrzne,  może  nastąpić
pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta, a tym samym mieć negatywny wpływ na wyniki
osiągane przez Emitenta.

 Ryzyko związane z polityką gospodarczą w Polsce

Na realizację założonych przez Emitenta celów strategicznych wpływ mają między innymi czynniki
makroekonomiczne,  które  są niezależne od działań  Emitenta.  Do czynników tych zaliczyć  można
politykę rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski  oraz Radę Polityki  Pieniężnej,
wpływające  na  podaż  pieniądza,  wysokości  stóp  procentowych  i  kursów  walutowych,  podatki,
wysokość PKB,  poziom inflacji,  wielkość deficytu  budżetowego i  zadłużenia  zagranicznego,  stopę
bezrobocia, strukturę dochodów ludności, itd. Niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym
mogą w istotny sposób niekorzystnie wpłynąć na działalność i wyniki ekonomiczne osiągane przez
Emitenta.

 Ryzyko związane z celami strategicznymi

Ze względu na fakt, że działalność w sektorze finansowym jest narażona na wpływ wielu 
nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (m.in. przepisy prawa, stosunek podaży
i popytu), istnieje ryzyko nie osiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych.
W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Spółkę zależą od jej zdolności do
skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne
w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego
otoczenia mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na
wyniki Spółki.

 Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego

Częste  nowelizacje,  niespójność  oraz  brak  jednolitej  interpretacji  prawa,  w  szczególności  prawa
podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent.
Przyszłe  zmiany  przepisów  prawa  mogą  mieć  bezpośredni  lub  pośredni  wpływ  na  działalność
Emitenta i osiągane przez jego wyniki finansowe.

 Ryzyko związane z konkurencją

Spółka  może  spotkać  się  ze  znaczną  konkurencją  ze  strony  innych  podmiotów  prowadzących
podobną działalność. Konkurencja może prowadzić, miedzy innymi, do nadwyżki podaży. Potencjalnie
może to mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.
Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności
Immanentną  cechą  obrotu  giełdowego  są  wahania  kursów  akcji  oraz  krótkookresowe  wahania
wartości obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu
akcji  Spółki wiązać się będzie z koniecznością akceptacji  znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs
odniesienia.  Nie  można  także  wykluczyć  czasowych  znacznych  ograniczeń  płynności,  co  może
uniemożliwiać bądź znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Spółki.

 Ryzyko w instrumentach finansowych w zakresie

(a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty
płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
(b)  przyjętych  przez  jednostkę  celach  i  metodach  zarządzania  ryzykiem  finansowym,  łącznie  z
metodami  zabezpieczenia  istotnych  rodzajów planowanych  transakcji,  dla  których  stosowana  jest
rachunkowość zabezpieczeń. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem
finansowym.  Decyzje  o  stosowaniu  instrumentów  zabezpieczających  planowane  transakcje  są
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podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.

 Ryzyko wykluczenia z giełdy

1. Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
a) jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
b) na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
c) w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
d) w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ nadzoru.
2. Zarząd Giełdy może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
a) jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w ust. 1 pkt. 1 warunek dopuszczenia do obrotu
giełdowego na danym rynku,
b) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie,
c) na wniosek emitenta,
d) wskutek ogłoszenia  upadłości  emitenta  albo w przypadku oddalenia  przez sąd wniosku o
głoszenie  upadłości  z  powodu  braku  środków  w  majątku  emitenta  na  zaspokojenie  kosztów
postępowania,
e) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
f) wskutek  podjęcia  decyzji  o  połączeniu  emitenta  z  innym  podmiotem,  jego  podziale  lub
przekształceniu,
g) jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na danym
instrumencie finansowym,
h) wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa,
i) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
3. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 1), 3) oraz 5) Zarząd
Giełdy bierze pod uwagę strukturę własności emitenta, ze szczególnym uwzględnieniem wartości i
liczby akcji emitenta, będących w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5%
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
4. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 3) oraz 5) Zarząd
Giełdy bierze dodatkowo pod uwagę wartość przeciętnego dziennego obrotu danym instrumentem
finansowym w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 6), wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu
giełdowego  może  nastąpić  odpowiednio  nie  wcześniej  niż  z  dniem  połączenia,  dniem  podziału
(wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.
6. Wykluczając instrumenty finansowe w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 7) Zarząd Giełdy nie
bierze pod uwagę okresu zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym.

Emitent wskazuje, że w związku z zawieszeniem obrotu akcji  Emitetna na rynku regulowanym na
wnisek  Komisji  Nadzoru  Finansowego  oraz  w  związku  z  wszczęciem  przez  Komisję  Nadzoru
Finansowego  postępowania  w  przedmiocie  wykluczenia  akcji  Emitetna  z  obrotu  na  rynku
regulowanym ryzyko w tym zakresie należy ocenić jako podwyższone. 

 Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Zmiany wprowadzane w polskim systemie prawnym mogą rodzić dla Spółki pewne ryzyko
w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Dotyczy to w szczególności regulacji z
dziedzin  prawa  energetycznego,  handlowego,  podatkowego,  przepisów  regulujących  działalność
gospodarczą, przepisów prawa pracy ubezpieczeń społecznych czy prawa papierów wartościowych.
Należy  zauważyć,  iż  przepisy  polskiego  prawa  przechodzą  obecnie  proces  intensywnych  zmian
związanych z dostosowaniem polskich przepisów do przepisów unijnych. Zmiany te mogą mieć wpływ
na otoczenie prawne działalności Spółki i na jej wyniki finansowe. Zmiany te mogą ponadto stwarzać
problemy wynikające z niejednolitej wykładni prawa, która obecnie jest dokonywana nie tylko przez
sądy krajowe,  organy administracji  publicznej,  ale  również  przez sądy  wspólnotowe.  Interpretacje
dotyczące zastosowania przepisów,  dokonywane przez sądy i  inne organy interpretacyjne bywają
często  niejednoznaczne lub  rozbieżne,  co  może  generować  ryzyko  prawne.  Orzecznictwo  sądów
polskich musi pozostawać w zgodności
z orzecznictwem wspólnotowym. Tymczasem niezharmonizowane z prawem unijnym przepisy prawa
krajowego  mogą  budzić  wiele  wątpliwości  interpretacyjnych  oraz  rodzić  komplikacje  natury
administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych
niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi.
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 Ryzyko związane z systemem podatkowym

Polski  system  podatkowy  charakteryzuje  się  dużą  zmiennością  przepisów,  które  dodatkowo
sformułowane  są  w  sposób  nieprecyzyjny  i  którym brakuje  jednoznacznej  wykładni.  Interpretacje
przepisów  podatkowych  ulegają  częstym  zmianom,  przy  czym  zarówno  organy  skarbowe  jak  i
orzecznictwo sądowe w sferze podatków nie mają wypracowanych jednolitych stanowisk. Wszystko to
sprawia, że polskie spółki narażone są na większe ryzyko niż spółki działające w bardziej stabilnych
systemach podatkowych. W przypadku zaistnienia okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą
interpretację  przepisów  podatkowych  odmienną  od  przyjętej  przez  Spółkę,  a  będącej  podstawą
wyliczenia  zobowiązania  podatkowego,  może mieć to  negatywny wpływ na działalność Spółki,  jej
sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju.

4.33 Informacja o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej 
wycenianych instrumentów finansowych. 

W  okresie  objętym  niniejszym  sprawozdaniem  nie  wystąpiła  zmiana  metody  ustalania  wartości
godziwej wycenianych instrumentów finansowych.

4.34 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku 
zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów. 

Nie nastąpiła zmiana klasyfikacji aktywów finansowych w okresie objętym raportem.

4.35 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 

Emitent dokonał zbycia akcji własnych opisanych w punkcie 4.4. oraz 4.19 niniejszego sprawozdania. 

4.36 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport w Spółce zdarzenie to nie wystąpiło.

4.37  Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne 
skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 
znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Wedle wiedzy Zarządu wszelkie zdarzenia zostały ujęte w niniejszym sprawozdaniu.

4.38 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów 
warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Na dzień 30.09.2015r. Spółka nie wykazuje aktyw czy zobowiązań warunkowych. 

Na dzień 31.12.2014r. Spółka wykazuje aktywa warunkowe z tytułu:
Zobowiązania  warunkowe  na  rzecz  Banku  BOŚS.A.  dotyczą  ustanowienia  hipoteki  kaucyjnej  na
nieruchomości Państwa Lecha i Małgorzaty Drągowskich oraz cesja praw polisy ubezpieczeniowej.
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5. Pozostałe informacje

5.1 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji.

Spółka na dzień 30 września 2015 roku nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych.

5.2 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w 
wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły powyższe zdarzenia.
Spółka  w  III  kwartale  sprawozdawczym  realizowała  działalność  głównie  w  zakresie  usługowej
działalności finansowej.

5.3 Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych 
w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Spółka nie publikowała prognoz na rok 2015 i kolejne.

5.4 Struktura kapitału i wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz z wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej 
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności
znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego.

Według wiedzy Zarządu struktura akcjonariatu bezpośredniego i pośredniego nie uległa zmianie w
stosunku  do  stanu  na  dzień  31.08.2015r  tj.   publikacji  ostatniego  raportu  okresowego  -  raportu
półrocznego.  Na  dzień  30.09.2015r  według  najlepszej  wiedzy  Zarządu  struktura  akcjonariatu
bezpośredniego przedstawia się następująco:   

Akcjonariusze Liczba akcji

Udział w
kapitale

zakładowym
%

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów na

WZA (%)

Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 997 504 54,07 1 648 504 66,05

Paweł Ratyński 140 560 7,62 140 560 5,63

Pozostali 706 936 38,31 706 936 28,32

Razem 1 845 000 100 2 496 000 100

Na dzień publikacji raportu półrocznego za 2015r tj. na 31.08.2015r według wiedzy Zarządu struktura 
akcjonariatu bezpośredniego przedstawia się następująco:
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Akcjonariusze Liczba akcji

Udział w
kapitale

zakładowym
%

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów na

WZA (%)

Słoneczne Inwestycje sp. z o.o. 997 504 54,07 1 648 504 66,05

Paweł Ratyński 140 560 7,62 140 560 5,63

Pozostali 706 936 38,31 706 936 28,32

Razem 1 845 000 100 2 496 000 100

Na dzień publikacji niniejszego raport tj. na 16.11.2015r według wiedzy Zarządu struktura akcjonariatu 
bezpośredniego przedstawia się następująco:

Akcjonariusze Liczba akcji

Udział w
kapitale

zakładowym
%

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów na

WZA (%)

ZAMZAW Sp. z o.o. 198.269.300 89,37 198.920.300 89,4

Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. 22.500.000 10,11 22.500.000 10,14

Pozostali 1.075.700 0,48 1.075.700 0,48

Razem 221845000 100 222496000 100

5.5 Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu 
kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.

Wg stanu na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 16 listopada 2015 roku:

Zarząd
Mateusz Kierzkowski - nie posiada akcji Emitenta 

Rada Nadzorcza 
1.Agnieszka Gujgo- nie posiada akcji Emitenta  
2.Ina Liashkova- nie posiada akcji Emitenta 
3.Konrada Koralewski-nie posiada akcji Emitenta 
4.Eliza Sylwia Studzińska-nie posiada akcji Emitenta 
5.Gabriela Mariola Zawitowska-nie posiada akcji Emitenta 

Wg stanu na dzień publikacji raportu półrocznego tj. 31 sierpnia 2015 roku:

Zarząd
Mateusz Kierzkowski - nie posiadał akcji Emitenta 

Rada Nadzorcza 
1.Agnieszka Gujgo- nie posiadała akcji Emitenta 
2.Ina Liashkova- nie posiadała akcji Emitenta 
3.Konrad Koralewski-nie posiadał akcji Emitenta  
4.Eliza Sylwia Studzińska-nie posiadała akcji Emitenta 
5.Gabriela Mariola Zawitowska-nie posiadała

Według wiedzy Zarządu Spółki Platynowe Inwestycje S.A, członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu
na dzień publikacji raportu okresowego tj. 16.11.2015r. nie posiadają akcji Spółki. 
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5.6 Wartość łączna wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych lub należnych 
dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w I kwartale 2015r.

Emitent w III kwartale 2015 wypłacił łączną wartość wynagrodzeń i nagród dla osób zarządzających i
nadzorujących w wysokości 11 tys. zł. Zarządowi Spółki Platynowe Inwestycje S.A. wypłacono 4 tys. zł
wynagrodzenia (razem za 9 miesięcy 206 tys. zł.), natomiast członkowie Rady Nadzorczej Platynowe
Inwestycje S.A. za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015 nie otrzymali wynagrodzenia ani żadnych
świadczeń za uczestnictwo w Radzie Nadzorczej. Natomiast członkowie Rady Nadzorczej wykonali
pracę lub/i usługi na rzecz Spółki i  z tego tytułu otrzymali wynagrodzenie w wysokości 123 tys. zł
( razem za 6 miesiące 123 tys. zł). Za okres 01.07.2015 do 30.09.2015 Członkom Rady Nadzorczej
przysługiwało wynagrodzenie za uczestnictwo w Radzie w wysokości 7 tys. zł.        
Osoby zarządzające i nadzorujące emitenta nie otrzymały zaliczek, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

5.7 Wskazanie postępowań toczących się przed sadem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W okresie objętym poniższym sprawozdaniem Spółka nie wszczęła ani nie była stroną postępowań
przed  sądem  lub  organem  administracji  publicznej,  dotyczących  wierzytelności,  których  łączna
wartość stanowiłaby więcej niż 10% kapitałów własnych.
Emitent poinformował o postępowaniach w punkcie 4.4.2 niniejszego sprawozdania.
Postępowanie  o  którym  mowa  wpłynęło  po  dniu  w  którym   sporządzono  skrócone  kwartalne
sprawozdanie finansowe.

5.8 Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi
lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń 
lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta:

W opisanym okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji 
o wartości przekraczającej wartość 10 % kapitałów własnych emitenta. 

5.9 Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, 
które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

Emitent za III kwartały 2015 r. odnotował zysk brutto na sprzedaży w wysokości 96 tys. zł, stratę z
działalności operacyjnej w wysokości 9 285 tys. zł oraz stratę netto z działalności gospodarczej 9 283
tys. zł. Koszty ogólnego zarządu w okresie sprawozdawczym wyniosły 597 tys. zł.
Spółka w okresie sprawozdawczym odnotowała przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 590
tys. zł, przychody ze sprzedaży towarów w wysokości 1 925 tys. zł, przychody finansowe 83 tys. zł
oraz koszty finansowe w kwocie 67 tys. zł.
Wykazane  koszty  finansowe  Spółki  w  III  kwartałach  2015  r.  wynikały  głównie  z  odsetek  od
zaciągniętych pożyczek pieniężnych.
W ocenie Zarządu inne istotne zdarzenia, które mogłyby znacząco wpłynąć na ocenę i zmianę sytuacji
majątkowej i finansowej Spółki oraz możliwości realizacji zobowiązań zostały zawarte w niniejszym
sprawozdaniu.
Emitent  utrzymuje  realizację  koncepcji  biznesowej  polegającą  na  optymalizacji  kosztów,  w  tym
minimalizacji zasobów kadrowych poprzez outsourcing większości obszarów obsługi spółki.
Zarząd na dzień sporządzenia raportu okresowego nie stwierdza zagrożeń dla zachowania płynności
finansowej i realizacji zobowiązań oraz dalszego kontynowania działalności Spółki.
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na 30 września 2015r. oraz za 9 miesięcy zakończonych dnia 30 września 2015r.

5.10 Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

 Realizowanie zysków z inwestycji w obligacje. 
            Emitent poczynił znaczną inwestycje w obligacje korporacyjne, których okres wykupu 
            ustalony  został na 31.10.2015r.
            W dniu 30.10.2015r. Spółka objęła 942 obligacje imienne pieniężne serii D o wartości  
            nominalnej 5.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4.710.000,00 zł ,  
            wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wobec czego na mocy  
            porozumienia z dnia 30.10.2015r. doszło do potrącenia wzajemnych roszczeń, z tytułu objęcia 
            przez Emitenta obligacji serii D w kwocie 4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć 
            tysięcy złotych oraz z tytułu wykupu przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. obligacji 
            serii C w kwocie 4.714.270,68 zł.
            Wykup obligacji został ustalony na dzień 30.06.2016r. 
 Zarząd Platynowe Inwestycji S.A. poinformował, iż znaczący wpływ na wyniki Spółki w 
            perspektywie kolejnego kwartału 2015 roku będą miały podjęte uchwały na Nadzwyczajnym 
            Walnym Zgromadzeniu, które miało miejsce w dniu 25 września 2015 roku. 
 Znaczący wpływ będą również miały  podjęte uchwały na Nadzwyczajnym Walnym 
            Zgromadzeniu po przerwie w dniu 23.10.2015r. Oraz ewantualne podjęcie uchwał na NWZ 
            zwołanym na dzień 02.12.2015r.
 Istotnym zdarzeniem jest podpisanie umowy czasowego przeniesienia własności udziałów 
            Srebrne Inwestycje Sp.z.o.o. (96% udziałów o wartości nominalnej  180 000 000 zł z  
             głównym akcjonariuszem Emitenta Słoneczne Inwestycje Sp.z.o.o.
 W związku z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 20 
           ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Giełdy 
           działając na podstawie § 30 ust. 2 Regulaminu Giełdy postanawił zawiesić obrót akcjami spółki
           PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. do 3 grudnia 2015 roku.
 W dniu 30 października 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie 
           administracyjne w przedmiocie żądania od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA 
           wykluczenia z obrotu akcji spółki Platynowe Inwestycje SA.
 W dniu 2 listopada 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do 
           postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w 
           sprawie zaskarżenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Platynowe 
           Inwestycje SA z dnia 25 września 2015 r.
 Istotnym zdarzeniem które będzie miało wpływ na wyniki na kolejne kwartały jest podpisanie 
            porozumienia do umowy czasowego przeniesienia udziałów Srebrne Inwestycje Sp.zo.o. w 
            dniu 13.11.2015r.
 Ponadto Emitent wskazuje, że zbycie przedsiębiorstwa na mocy Umowy z dnia 20 kwietnia 
           2015r. będzie miało  nadal w najbliższych  okresach  sprawozdawczych  Spółki  wpływ  na  
           osiągane przez  Spółkę  wyniki.  Oraz  przeszedł  reorganizacja i  rozpoczęcie 
           działalności gospodarczej  w nowych  segmentach rynku.

Do najistotniejszych czynników zewnętrznych i wewnętrznych, mających bezpośredni lub pośredni 
wpływ na rozwój Platynowe Inwestycje S.A. należą:
a) koniunktura na rynkach kapitałowych mająca wpływ na dokonywane inwestycje kapitałowe, ich 
wycenę oraz płynność papierów wartościowych
b) kondycja i wyniki finansowe niepublicznych spółek, w które Emitent będzie chciał zaangażować 
kapitał
c) sytuacja na rynku finansowym, rynku pożyczek oraz wysokość stóp procentowych, co będzie miało 
wpływ potencjalne działania w tym zakresie,

5.11 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub 
przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Warszawa 16 listopad 2015 r.

Mateusz Kierzkowski – Prezes Zarządu
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