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I.

OGÓLNE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa Emitenta: PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.( DAWNIEJ AD.DRĄGOWSKI S.A.)
Siedziba: Warszawa
Adres: 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
Tel./faks tel. 22/2905797; faks 22/2905797
Numer KRS: 0000126288
REGON:012594154
NIP: 5260300948
Kapitał zakładowy opłacony: 13 837 500,00 zł
W dniu 30 czerwca 2015 r. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki wynikające z
treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015r. w tym zmianę:
1. Nazwy Spółki na PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
(uprzednio AD.DRĄGOWSKI S.A.)
2.Adresu siedziby Spółki na 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53
(uprzednio 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40)
Nastąpiła również zmiana numeru telefonu, numeru fax, adres nowej strony internetowej oraz
adresu mail:
3.tel: (22) 2905797
(uprzednio 22 8279083)
4.fax: (22) 2905797
(uprzednio 22 8279950)
5.adres mail: biuro@platyn.pl
(uprzednio ad@dragowski.pl )
6.adres strony internetowej: www.platynoweinwestycje.pl
(uprzednio www.dragowski.pl)
W dniu 7 lipca 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował,
że w związku ze zmianą firmy spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. (PLADDRG00015) na PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A., począwszy od dnia 8 lipca 2015 roku akcje spółki będą notowane pod nazwą
skróconą "PLATYNINW" i oznaczeniem "PIW".
Organy Spółki:
W okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku skład osób zarządzających
i nadzorujących przedstawiał się następująco :
Skład Zarządu Spółki od 01 stycznia 2015r do 26 maja 2015r.
1. Lech Drągowski – Prezes Zarządu
2. Danuta Grelewicz - Pogórska – Członek Zarządu
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W dniu 14 stycznia2015r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została jednomyślnie uchwała
o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu- Pani Bogumiły Stańczak.
Skład Zarządu Spółki od 26 maja 2015r – nadal
Mateusz Kierzkowski- Prezes Zarządu
Skład Zarządu Spółki na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie.
W dniu 26 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w składzie Rady
Nadzorczej Spółki przyjmując rezygnację członków Rady Nadzorczej złożone przez:
1.Łukasza Drągowskiego- Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2.Danutę Ślusarek- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3.Dorotę Cywińską- Członka Rady Nadzorczej,
4.Małgorzatę Montwiłł- Członka Rady Nadzorczej
5.Annę Hermanowicz- Członka Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej od 01 stycznia 2015r do 26 maja 2015r.
1. Łukasz Drągowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Danuta Ślusarek- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Dorota Cywińska- Członek Rady Nadzorczej
4. Małgorzata Montwiłł- Członek Rady Nadzorczej
5. Anna Hermanowicz- Członek Rady Nadzorczej
W dniu 26 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej
na 5 letnią kadencję:
1.Agnieszkę Gujgo na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
2.Inę Liashkova na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.Kamila Konrada Koralewskiego na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej,
4.Elizę Sylwię Studzińską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
5.Gabrielę Mariolę Zawitowską na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
Skład Rady Nadzorczej od 26 maja 2015r - nadal
1. Agnieszka Gujgo- Przewodniczącą Rady Nadzorczej
2. Ina Liashkova- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3.Kamil Konrada Koralewski- Sekretarza Rady Nadzorczej
4. Eliza Sylwia Studzińska- Członka Rady Nadzorczej
5. Gabriela Mariola Zawitowska- Członka Rady Nadzorczej
Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie uległ zmianie
W dniu 19 października 2015 r. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki wynikające z
treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015r.
W dniu 14 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie odnośnie skargi wniesionej
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przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na postanowienie Referendarza Sądowego
z dnia 19 października 2015 roku dotyczące wpisu zmian w statucie Spółki Platynowe Inwestycje
S.A. na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku
uchylając w całości postanowienie o rejestracji zmian wynikających z podjętych uchwał powodując
przywrócenie stanu sprzed dnia 19 października 2015 roku.
Stan na dzień publikacji:
1. Kapitał zakładowy opłacony: 13 837 500,00 zł
2. Wartość nominalna 1 akcji – 7,50 zł
3. Ilość wszystkich akcji – 1.845.000
Przedmiotem działalności Spółki Według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie jest sektor działalności usługi inne.
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności przedmiotem działalności Spółki jest –pozostała
finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i
funduszów emerytalnych pod numerem PKD 6499Z.

Czas trwania Jednostki:
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony
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II.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy,
roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z
obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkową i finansową PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz jej wynik finansowy oraz
to, że sprawozdanie roczne Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. pragnie zwrócić uwagę, iż wszystkie istotne zdarzenia, które
wystąpiły w 2015 roku, a odgrywały z różnych względów istotne dla Spółki znaczenie, publikowane
były za pośrednictwem Raportów Bieżących i Okresowych przekazywanych Komisji Nadzoru
Finansowego, Giełdzie Papierów Wartościowych oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF
– jest to Polska Agencja Prasowa S.A.
W świetle powyższego Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. przedstawia poniżej z zachowaniem
należytej staranności i dokładności Sprawozdanie Zarządu z działalności PLATYNOWE INWESTYCJE
S.A. za 2015 rok.

_________________________
Prezes Zarządu
Mateusz Kierzkowski

III.

OŚWIADCZENIE O WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH DOKONUJĄCEGO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań
finansowych dokonujący badania sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami
prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania
finansowego spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym
sprawozdaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

______________________
Prezes Zarządu
Mateusz Kierzkowski
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IV.

INFORMACJE OKREŚLONE W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały zaprezentowane w sprawozdaniu
finansowym.

OPIS DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI
Zakresem działalności jest działalność finansowa ,udzielanie pożyczek gotówkowych wybranym
wiarygodnym podmiotom gospodarczym. Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r.
restrukturyzacją
Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r. restrukturyzacją obecnie skupia swoje
działania w sektorze finansowym, a nadto zamierza podjąć działalność w zakresie udzielania
pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.
Spółka planuje skupić swoje działania na udzielaniu pożyczek gotówkowych i z tego tytułu czerpać
zyski, jak również realizować zyski z inwestycji w obligacje.

ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM



Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu

Dnia 14 stycznia 2015 roku raportem bieżącym nr 3/2015 z Emitent poinformował, iż w dniu 14 stycznia
2015 roku, na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęta została jednomyślnie uchwała o zawieszeniu
w czynnościach Członka Zarządu – Pani Bogumiły Stańczak.



Podjęcie przez Emitenta negocjacji z Inwestorem

Dnia 20 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 8/2015 Emitent poinformował, o treści informacji
poufnej przekazanej do KNF w dniu 16 kwietnia 2015r w trybie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć
słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania
do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U.2006.67.476) o następującej treści:
Emitent informuje, że, jako jedna ze stron rozpoczął negocjacje ze Spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z
o.o. w Warszawie oraz pozostałymi zaangażowanymi podmiotami tj. grupą akcjonariuszy Spółki: 1)
Lechem Drągowskim, Małgorzatą Drągowską, Łukaszem Drągowskim oraz Danutą Grelewicz-Pogórską
(dalej: Grupa Akcjonariuszy) oraz Spółką A.Drągowski Sp. z o.o. W Grupie Akcjonariuszy znajdują się
osoby pełniące funkcje w organach Emitenta, Lech Drągowski oraz Danuta Grelewicz-Pogórska pełnią
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funkcje w Zarządzie Emitenta natomiast Łukasz Drągowski pełni funkcje Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Emitenta.
Emitent informuje, że podmiot Słoneczne Inwestycje jest zainteresowany przejęciem pakietu
kontrolnego akcji Spółki znajdującego się w posiadaniu Grupy Akcjonariuszy. Strony negocjacji
przewidują, że efektem negocjacji będzie zawarcie pomiędzy nimi wiążącego porozumienia, którego
efektem ma być między innymi przeniesienie własności posiadanych przez Grupę Akcjonariuszy akcji
Emitenta na Spółkę Słoneczne Inwestycje, głęboka restrukturyzacja działalności Emitenta, a także
zmiana składu organów Spółki.
W ocenie Emitenta podanie informacji o stronach i założeniach procesu negocjacyjnego na obecnym
etapie może naruszyć słuszny interes Emitenta i wpłynąć negatywnie na wynik prowadzonych
negocjacji. Przede wszystkim Emitent wskazuje, że podanie do wiadomości publicznej może osłabić
pozycję negocjacyjną Emitenta oraz utrudnić zawarcie porozumień na możliwie najkorzystniejszych dla
Emitenta warunkach.
Nadto Emitent jest zdania, że informacja o zainteresowaniu Inwestora nabyciem akcji Emitenta może
doprowadzić do jego wycofania się z tego tego procesu w związku z poinformowaniem bezpośredniej
konkurencji Inwestora o prowadzonych rozmowach.
Powyższe okoliczności w ocenie Zarządu Emitenta wyczerpują przesłanki opóźnienia publikacji
informacji poufnej z § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w
sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes Emitenta oraz sposobu po stępowania
Emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz.U.
Nr 67, poz. 476).
W ocenie Zarządu Emitenta opóźnienie przekazania informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych
negocjacji nie wprowadzi akcjonariuszy i inwestorów w błąd albowiem faktycznie na obecnym etapie
strony negocjacji nie wypracowały pełnego modelu przyszłej współpracy oraz nie zawarły, żadnych
wiążących porozumień oraz Umów, które mogłyby wpłynąć na sytuację faktyczną czy finansową
Emitenta. Ponadto podanie informacji o prowadzonych negocjacjach w ocenie Emitenta mogło by
stworzyć fałszywy obraz wśród akcjonariuszy i inwestorów o osiągnięciu przez strony porozumienia na
obecnym etapie.



Zawarcie znaczącej Umowy Inwestycyjnej.

Dnia 20 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 9/2015 Emitent poinformował, iż jako jedna ze
stron zawarł z grupą akcjonariuszy Spółki: 1) Lechem Drągowskim, Małgorzatą Drągowską, Łukaszem
Drągowskim, Danutą Grelewicz Podgórską (dalej: Grupa Akcjonariuszy) oraz spółkami: 2) Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 3) Spółką A. Drągowski Sp. z o.o. Umowę Inwestycyjną o
następującej treści:
Umowa Inwestycyjna z dnia 20.04.2015r. stanowi porozumienie inwestorskie pomiędzy stronami,
którego celem jest przejęcie własności kontrolnego pakietu akcji Emitenta przez Spółkę Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o., zmiana organów Emitenta oraz docelowo profilu działalności.
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Na mocy Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. Emitent zobowiązał się do podjęcia szeregu
czynności w celu dokonania wydzielenia oraz wniesienia aportem do Spółki A. Drągowski Sp. z o.o.
zorganizowanego przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 k.c. którego wartość Strony ustaliły
na 4.500.000,00 zł w zamian za udziały Spółki A. Drągowski Sp. z o.o. reprezentujące 99% udziału w
kapitale zakładowym tej spółki oraz 99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej Spółki.
Przedsiębiorstwo Emitenta będące przedmiotem wkładu na pokrycie udziałów Spółki A. Drągowski Sp
z o.o. będzie obejmowało całość jego majątku tj. wszystkie aktywa i pasywa z wyłączeniem prawa
własności 37.000 akcji własnych nabytych na mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwałą numer 3 z dnia 11.01.2012 roku.
Na dalszym etapie współpracy Emitent zobowiązał się do zbycia na rzecz wyżej wskazanej grupy
akcjonariuszy wszystkich udziałów Spółki A. Drągowski Sp. z o.o. w zamian za świadczenie pieniężne w
wysokości 4.500.000,00 zł. Strony dopuściły również możliwość, że w przypadku braku rejestracji
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki A. Drągowski Sp z o.o., Emitent w zamian za zrzeczenie się
prawa domagania zwrotu przeniesionego na Spółkę A. Drągowski Sp z o.o. przedsiębiorstwa, otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 4.500.000,00 zł. Powyższe wynagrodzenie, bądź z tytułu ceny sprzedaży
udziałów Spółki A. Drągowski Sp z o.o. na rzecz Grupy Akcjonariuszy bądź z tytułu zrzeczenia się przez
Emitenta prawa domagania się zwrotu przeniesionego na Spółkę A. Drągowski Sp z o.o.
przedsiębiorstwa zostanie zapłacone na rzecz Emitenta przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. na
zasadzie przekazu w związku z faktem, że pomiędzy Spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. a Grupą
Akcjonariuszy występują wzajemne zobowiązania umożliwiające zapłatę przez Słoneczne Inwestycje
wynagrodzenia na rzecz Emitenta.
Pomiędzy Emitentem a Grupą Akcjonariuszy zachodzą następujące powiązania: Lech Drągowski oraz
Danuta Grelewicz Podgórska pełnią funkcje w Zarządzie Emitenta, Łukasz Drągowski pełni funkcję w
Radzie Nadzorczej Emitenta, Małgorzata Drągowska jest małżonką Prezesa Zarządu i matką
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Emitent informuje, że podjęte zostały wszelkie kroki w celu należytego zabezpieczenia
interesów Emitenta i jego akcjonariuszy. Emitent informuje, że Umowa Inwestycyjna przewiduje, że w
najbliższym czasie zostanie zwołane Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podejmie stosowne
uchwały w przedmiocie zmiany organów Spółki, nazwy Spółki oraz wyrażenia na zasadzie art. 17 § 2
ksh zgody na zbycie przedsiębiorstwa, sprzedaż Akcjonariuszom udziałów w Spółce A. Drągowski Sp z
o.o., albo alternatywnie w razie niezarejestrowania udziałów przeniesienie własności aportu na
Akcjonariuszy za świadczenie w wysokości 4.500.000 złotych.
Emitent wyjaśnia, że na mocy Umowy Inwestycyjnej dojdzie do zmiany zarówno organów Emitenta jak
i profilu jego działalności. Planowanym kierunkiem rozwoju Emitenta przez inwestora Słoneczne
Inwestycje będzie działalność inwestycyjna.
Emitent będzie na bieżąco informował o podejmowanych czynnościach w ramach Umowy
Inwestycyjnej celem zapewnienia akcjonariuszom wszelkich informacji na temat procesu
restrukturyzacji Emitenta.
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Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości

Dnia 20 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 10/2015 Emitent poinformował, iż w dniu
20.04.2015r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 20.04.2015r, dokonał wydzielenia
i zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do Emitenta w rozumieniu art. 551 k.c., w
skład którego wchodzą: wszelkie wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe Emitenta,
w tym: nieruchomości, pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych
oraz wierzytelności, wszelkie zapasy zaewidencjonowane w księgach handlowych, wszelkie należności
i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach oraz bierne i czynne rozliczenia międzyokresowe
zaewidencjonowane w księgach Emitenta, z wyłączeniem 37.000 akcji własnych Emitenta nabytych na
mocy upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą numer 3 z dnia
11.01.2012 roku. Emitent przytacza treść raportu poniżej.
Emitent informuje, że zbycie przedsiębiorstwa nastąpiło poprzez jego wniesienie jako wkładu
niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału spółki A. Drągowski Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-924) przy ul. Kopernika 36/40, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000553221
Emitent informuje, że rynkowa wartość przedsiębiorstwa Emitenta w rozumieniu art. 551 kc
przeniesionego na spółkę A.Drągowski Sp. z o.o. to 4.500.000,00 zł. Wartość ewidencyjna zbytego przez
Emitenta przedsiębiorstwa w księgach rachunkowych to 13.321.397,34 zł..
Emitent informuje, że w zamian za dokonanie przeniesienia własności przedsiębiorstwa w dniu
20.04.2015r, objął 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), które to udziały po ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym będą
reprezentowały 99,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki A. Drągowski Sp. z o.o. i
będą uprawniały Emitenta do oddania 90.000 głosów na Zgromadzeniu Wspólników A. Drągowski Sp.
z o.o. reprezentujących 99,9% udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników A.
Drągowski Sp. z o.o.
Emitent informuje, że zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. o zawarciu której
Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2015 z dnia 20.04.2015r, w przypadku gdyby nie doszło
do rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki A. Drągowski Sp. z o.o. Emitent będzie
uprawniony do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa otrzymania udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym A. Drągowski Sp. z o.o. w zamian za świadczenie pieniężne stanowiące
równowartość rynkową zbytego przedsiębiorstwa tj. 4.500.000,00 zł, które na zasadzie przekazu
będzie mogło zostać zaspokojone przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie
(KRS0000547450). Emitent informuje, że o dokonanym sposobie rozliczenia poinformuje odrębnym
raportem bieżącym.
Emitent informuje, że w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia umieszczona zostanie
uchwała w przedmiocie wyrażenia na zasadzie art. 17 § 2 k.s.h. zgody na dokonane przez Emitenta
zbycie przedsiębiorstwa opisanego powyżej, sprzedaż Akcjonariuszom udziałów w Spółce A. Drągowski
Sp z o.o., albo alternatywnie w razie niezarejestrowania udziałów przeniesienie własności aportu na
Akcjonariuszy za świadczenie w wysokości 4.500.000 złotych.
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Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Spółką A. Drągowski Sp. z o.o. zachodzą następujące
powiązania osobowe: Prezes Zarządu Emitenta Pan Lech Drągowski pełni jednocześnie funkcję Prezesa
Zarządu spółki A. Drągowski. Emitent ponadto informuję, że dotychczasowymi wspólnikami spółki A.
Drągowski Sp. z o.o. byli Pan Lech Drągowski oraz Pani Małgorzata Drągowska, będąca żoną Lecha
Drągowskiego.
Emitent uznał wartość zbytego przedsiębiorstwa Emitenta oraz wartość objętych udziałów za
kryterium uznania niniejszej informacji za istotną.



Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Spółki na podstawie art. 160

1. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 11/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Danuty Grelewicz-Pogórskiej będącej Członkiem Zarządu Emitenta, która
na podstawie zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. dokonała wniesienia transakcji
aportu 10.000 akcji imiennych serii A1 spółki AD. Drągowski S.A. o średniej cenie 6,29 złotego.

2. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 12/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Lecha Drągowskiego będącego Prezesem Zarządu Emitenta, który na
podstawie zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. dokonał wniesienia transakcji aportu
558.400 akcji imiennych serii A1 oraz 82.504 akcji na okaziciela notowanych na GPW w Warszawie S.A.
spółki AD. Drągowski S.A. o średniej cenie 6,29 złotego.

3. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 13/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Łukasza Drągowskiego będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej
Emitenta, który na podstawie zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia 20.04.2015r. dokonał wniesienia
transakcji aportu 110.000 akcji imiennych serii C oraz 9.000 akcji na okaziciela notowanych na GPW w
Warszawie S.A. spółki AD. Drągowski S.A. o średniej cenie 6,29 złotego.

4. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 14/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Lecha Drągowskiego będącego Prezesem Zarządu Emitenta, małżonkiem
Małgorzaty Drągowskiej osoby obowiązanej, który na podstawie zawarcia umowy inwestycyjnej z dnia
20.04.2015r. dokonał wniesienia transakcji aportu 188.600 akcji imiennych serii A1 spółki AD.
Drągowski S.A. o średniej cenie 6,29 złotego.
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Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie.

1. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 15/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Lecha Drągowskiego o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w
AD.DRĄGOWSKI S.A.
W wyniku zawarcia umowy inwestycyjnej, poza obrotem na GPW w Warszawie SA, zawartej w dniu 20
kwietnia 2015 roku nastąpiło zbycie akcji w drodze wniesienia ich aportem do spółki Słoneczne
Inwestycje sp. z o.o.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 558.400 akcji
imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz 82.504 akcji zwykłych, co stanowiło 34,74%
kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 1.199.304 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowiło 44,22% ogólnej liczby
głosów.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ zero akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz zero akcji zwykłych, co stanowi
0% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ zero głosów na Walnym
Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.

2. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 16/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Łukasza Drągowskiego o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w
AD.DRĄGOWSKI S.A.
W wyniku zawarcia umowy inwestycyjnej, poza obrotem na GPW w Warszawie SA, zawartej w dniu 20
kwietnia 2015 roku nastąpiło zbycie akcji w drodze wniesienia ich aportem do spółki Słoneczne
Inwestycje sp. z o.o.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 110.000 akcji
imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C, oraz 9,000 akcji zwykłych, co stanowiło 6,45%
kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 229.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowiło 8,44% ogólnej liczby
głosów.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ zero akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz zero akcji zwykłych, co stanowi
0% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ zero głosów na Walnym
Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.
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3. Dnia 21 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 17/2015 Emitent poinformował, iż wpłynęło
zawiadomienie Akcjonariusza Małgorzaty Drągowskiej o zmianie udziału w ogólnej ilości głosów w
AD.DRĄGOWSKI S.A.
W wyniku zawarcia umowy inwestycyjnej, poza obrotem na GPW w Warszawie SA, zawartej w dniu 20
kwietnia 2015 roku nastąpiło zbycie akcji w drodze wniesienia ich aportem do spółki Słoneczne
Inwestycje sp. z o.o.
Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: a/ 188.600 akcji
imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, co stanowiło 10,22% kapitału zakładowego Spółki,
wynoszącego 13.837.500 zł, b/ 377.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów
wynoszącą 2.712.000, co stanowiło 13,91% ogólnej liczby głosów.
Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba
głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
a/ zero akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii A1, oraz zero akcji zwykłych, co stanowi
0% kapitału zakładowego Spółki, wynoszącego 13.837.500 zł, b/ zero głosów na Walnym
Zgromadzeniu, na ogólną liczbę głosów wynoszącą 2.712.000, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
1. Dnia 24 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 18/2015 Emitent poinformował, iż otrzymał
zawiadomienie w sprawie bezpośredniego nabycia oraz pośredniego nabycia akcji AD. Drągowski S.A.
przez Słoneczne Inwestycje Sp. zo.o.

2. Dnia 24 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym nr 19/2015 Emitent poinformował, iż otrzymał
zawiadomienie w sprawie pośredniego nabycia akcji AD. Drągowski S.A. przez Danutę Rączkowską jako
wspólnika spółki Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o.

 Zamiana części akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela w trybie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o ofercie.
Dnia 6 maja 2015 roku raportem bieżącym nr 23/2015 Emitent poinformował, iż 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, 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. Emitent informuje, że 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
15

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

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.
Emitent informuje, że przed zamianą wyżej wymienione akcje imienne Emitenta 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.
Emitent informuje, że 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.
Emitent informuje, że na skutek dokonania przez Zarząd zamiany akcji zgodnie z wnioskiem
akcjonariusza 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. Zmianie
natomiast uległa ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w związku z uchyleniem
uprzywilejowania
wyżej
wymienionych
akcji
Spółki.
Przed dokonaną zamianą rodzaju akcji Emitenta wszystkie 1.845.000 akcji spółki dawało łącznie prawo
oddania 2.712.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Obecnie 1.845.000 akcji spółki daje prawo
oddania
łącznie
2.496.000
głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu
Emitenta.
Emitent informuje, ze celem wprowadzenia stosownych zmian do Statutu Spółki w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 24.04.2015r.
na dzień 26.05.2015r. przewidziane zostały stosowne uchwały o zatwierdzeniu zmiany rodzaju akcji o
których mowa powyżej oraz stosownej zmiany Statutu Spółki.
 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2015r. oraz
ogłoszenie przerwy w obradach do dnia 25.06.2015r.
Dnia 26 maja 2015 roku raportem bieżącym nr 31/2015 Emitent poinformował, o treści uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie , wśród których Zarząd wskazuje podjęte zostały
między innymi:
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 26 maja 2015 roku wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz
zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
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Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.
Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu
Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.DRĄGOWSKI Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zmian Statutu Spółki
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.

l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od
01.01.2014 do 31.12.2014;
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności Spółki w roku 2014r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za
rok 2014;
podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do
31.12.2014;
udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;
udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku
2014;
wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa
Spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie
się przez Spółkę prawa domagania się zwrotu aportu;
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz
akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części
akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki,
ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz
110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na
okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym
Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych
zmian w składzie Zarządu Spółki;
zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
zamiany statutu Spółki;
upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny
przedsiębiorstw, do sporządzenia wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa
AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu
niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(rewident do spraw szczególnych).

Emitent o treści wszystkich uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015r.
poinformował raportem nr 31/2015.
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 Odwołanie prokury
Dnia 10 czerwca 2015 roku raportem bieżącym nr 40/2015 Emitent poinformował, iż Zarząd Emitenta
w dniu 09.06.2015r. podjął uchwalę o odwołaniu z skutkiem na dzień podjęcia uchwały, wszystkich
ustanowionych w Spółce prokurentów.
Na mocy uchwały Zarządu Emitenta z dnia 09.06.2015r. odwołane zostały prokury udzielone:
1) Pani Barbarze Dorocie Szczerbińskiej,
2) Pani Dorocie Annie Brodzińskiej,
3) Pani Edycie Barbarze Michałek Dziekańskiej,

 Rejestracja zmian Statutu Spółki i nowa treść Statutu.
Dnia 30 czerwca 2015 roku raportem bieżącym nr 45/2015 Emitent poinformował, iż
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS w dniu 30.06.2015r.
dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał
zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta.
W związku z rejestracją zmian Statutu Spółki zmianie uległa nazwa spółki – z dotychczasowej
AD.DRĄGOWSKI S.A. w Warszawie na Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie.
Emitent informuje również, że zgodnie z postanowieniami uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji zmian w organach Spółki, tj.
rejestracji Prezesa Zarządu Spółki Pana Mateusza Kierzkowskiego, Członków Rady Nadzorczej Spółki
której aktualny skład to: Koralewski Kamil Konrad, Liashkova Ina, Studzińska Eliza Sylwia, Zawitowska
Gabriela Mariola, Gujgo Agnieszka. Na wniosek Emitenta również wykreślono prokurenta.

 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.
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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.
1.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.

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.

 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".
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 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.
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 były
oprocentowane w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie było 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 poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. były
środki własne Spółki, natomiast inwestycja w obligacje miała charakter inwestycji średnio-terminowej,
albowiem wykup obligacji został ustalony na dzień 31.10.2015r.
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Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie
zachodziły powiązania osobowe, Emitent poinformował natomiast, że Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
była spółką powiązaną - znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 995.504 akcje
Emitenta, która to ilość stanowiła 53,95 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniała
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 była ich wartość emisyjna.

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

2.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 w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. Z art.69a
ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie 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 między innymi 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
Uchwała nr 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 oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
Uchwała nr 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,
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.
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a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki
oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
b. 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,
c. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub
kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz
upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych,
d. zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G
oraz określenia warunków emisji serii G,
e. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
f. 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,
g. 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.
h. uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r.
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.
i. 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.
j. zmiany Statutu Spółki,
k. dalszego istnienia Spółki,
l. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do
obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia
Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych.

Emitent o treści wszystkich uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25
września 2015r. poinformował raportem nr 65/2015.
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 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 Sądu.
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 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.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazał również tekst jednolity Statutu Spółki.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
1.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.
2.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 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 nr 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
Uchwała nr 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.
Uchwała nr 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.
Uchwała nr 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.
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Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23.10.2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 23.10.2015 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.10.2015r.
a) obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w
drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z prawem poboru dla
dotychczasowych akcjonariuszy (subskrypcja zamknięta), zmiany Statutu Spółki
oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku
regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do
zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
b) 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,
c) w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub
kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela serii G, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się
o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji
oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem
Papierów Wartościowych,
d) zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii
G oraz określenia warunków emisji serii G,
e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
f) 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
g) 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.
h) uchylenia uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.05.2012r.
w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego.
i) 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.
j) zmiany Statutu Spółki,
k) dalszego istnienia Spółki,
l) w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się
o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym
oraz ich
dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych
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Emitent o treści wszystkich uwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 października
2015r. Emitent poinformował raportem nr 75/2015.

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

 Umowa czasowego przeniesienia własności udziałów
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.
Poniżej Emitent przytacza raport
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). 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
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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
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
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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.

Emitent informuje, iż Spółka Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o. na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania wykupiła wszystkie obligacje serii D objęte w dniu 30.10.2015r. przez Emitenta.
Zapłata za wykupione łącznie obligacje serii D nastąpiła w trzech transzach :
1. Wykup 8 obligacji na łączną kwotę 40 000 zł + ustalone odsetki ( wykup w dniu 24.11.2015r. )
2. Wykup 5 obligacji na łączną kwotę 25 000 zł + ustalone odsetki ( wykup w dniu 08.02.2016r. )
3. Wykup 929 obligacji na łączną kwotę 4 645 000 zł + ustalone odsetki ( wykup w dniu
26.02.2016r.)
Wobec powyższego Emitent poinformował, iż w dniu 26.02.2016 roku zawarł ze spółką Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie porozumienie na mocy którego spółka Słoneczne Inwestycje
Sp. z o.o. dokonała wcześniejszego wykupu 929 obligacji imiennych pieniężnych serii D o wartości
nominalnej 5.000,00 zł każda, tj. łącznej wartości nominalnej 4.645.000,00 + odsetki
 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
28

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

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.

 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.
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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 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
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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.
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 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 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
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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.

 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.
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
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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.
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.
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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.
1.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.
2.Dnia 12 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 91/2015 Emitent poinformował, iż
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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.
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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 (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.
1.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.
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2.Dnia 16 listopada 2015 roku raportem bieżącym nr 96/2015 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.
 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 02.12.2015r.
Dnia 2 grudnia 2015 roku raportem bieżącym nr 100/2015 Emitent poinformował, iż Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki
upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 02 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

Emitent o treści wszystkich uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02 grudnia 2015
poinformował raportem nr 100/2015.

 Zawieszenie obrotu akcjami Platynowe Inwestycje
Emitent przytacza treść uchwały
Uchwała Nr 1235/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia
2015 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A.
§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", od dnia 4 grudnia 2015 r. do końca dnia 4
stycznia 2016 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Komunikat KNF w sprawie Spółki Platynowe Inwestycje S.A.

Poniżej Emitent przytacza komunikat KNF
Działania KNF podjęte ws. spółki Platynowe Inwestycje
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W dniu 4 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej
wiadomości informacji o następujących środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania
naruszeniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które dotyczą spółki publicznej
Platynowe Inwestycje S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: Emitent), notowanej na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
1. W dniu 2 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do
postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w
sprawie o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki AD. DRĄGOWSKI S.A. (obecnie Platynowe Inwestycje S.A.) z dnia
26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie
przedsiębiorstwa Emitenta do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz
uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
udziałów w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Emitenta prawa domagania
zwrotu aportu.
2. W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje S.A.
na okres od dnia 4 grudnia 2015 r. do końca dnia 4 stycznia 2016 r.
Raportem bieżącym nr 9/2015 spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż w dniu 20 kwietnia
2015 r. zawarta została Umowa Inwestycyjna pomiędzy spółką Platynowe Inwestycje S.A., spółką
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o., a Grupą Akcjonariuszy.
Raportem bieżącym nr 10/2015 spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż realizując
powyższą Umowę Inwestycyjną, w dniu 20 kwietnia 2015 r. dokonała wydzielenia i zbycia całości
przedsiębiorstwa należącego do Emitenta (z wyłączeniem 37.000 akcji własnych). Zbycie
przedsiębiorstwa nastąpiło tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki A. Drągowski Sp. z o.o. Wartość ewidencyjna zbytego przedsiębiorstwa w
księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 13.321.397,34 zł natomiast wartość rynkowa została
określona na potrzeby tej transakcji na 4.500.000 zł. W zamian za dokonanie przeniesienia własności
przedsiębiorstwa Emitent objął 90.000 udziałów spółki A. Drągowski Sp. z o.o. o łącznej wartości
nominalnej 4.500.000 zł (99,9% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym).
W dniu 26 maja 2015 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Platynowe Inwestycje S.A.
Na mocy uchwały nr 16 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielono zgody oraz zatwierdzono
przeniesienie całości przedsiębiorstwa należącego do Emitenta (z wyłączeniem 37.000 akcji własnych)
na rzecz spółki A. Drągowski Sp. z o.o. Na mocy uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
postanowiono, by objęte udziały w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. zbyć za łączną kwotę 4.500.000 zł.
Raportem bieżącym nr 55/2015 z dnia 30 lipca 2015 r. spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała
o zbyciu 90.000 udziałów spółki A. Drągowski Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.500.000 zł. W
miejsce udziałów Emitent otrzymał ze spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. świadczenie pieniężne w
łącznej kwocie 4.500.000 zł. Raportem bieżącym nr 56/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., spółka Platynowe
Inwestycje S.A. poinformowała, iż objęła 935 obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. o wartości
4.675.000 zł.
Jednocześnie w wyniku realizacji Umowy Inwestycyjnej Grupa Akcjonariuszy:
 nabyła 90.000 udziałów spółki A. Drągowski Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.5000.000
zł, oraz


zbyła na rzecz spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. posiadane przez siebie akcje spółki
Platynowe Inwestycje S.A., stanowiące 51,95 % udziału w kapitale zakładowym oraz dające
prawo do wykonywania 67,31 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
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Raportem bieżącym nr 97/2015 spółka Platynowe Inwestycje S.A. poinformowała, iż w dniu 17
listopada 2015 r. otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy odpis pozwu o
uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 oraz uchwały nr 17 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2015 r. Pozew został opatrzony datą 24 czerwca 2015 r.
W ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, wydzielenie i zbycie całości przedsiębiorstwa należącego do
Emitenta (z wyłączeniem 37.000 akcji własnych) w opisany powyżej sposób oraz nabycie finalnie w
jego miejsce obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. mogło odbyć się kosztem interesów
akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących wówczas ok. 48% kapitału zakładowego Emitenta.
Stąd też Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 grudnia 2015 r. przystąpił do
postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie
o uchylenie lub ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 26 maja 2015 r.
Komisja Nadzoru Finansowego pragnie zaznaczyć, iż uchwały nr 16 i 17 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 26 maja 2015 r. mogą zostać uznane przez Sąd
Okręgowy jako naruszające dobre obyczaje, godzące w interes spółki lub mające na celu pokrzywdzenie
akcjonariuszy i z tego powodu uchylone. Dlatego też w ocenie Komisji Nadzoru Finansowego, z uwagi
na fakt, iż nie jest znany termin prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania sądowego w
przedmiocie zaskarżenia ww. uchwał, po zakończeniu którego inwestorzy będą mieli wiedzę na temat
sytuacji spółki w szczególności co do skuteczności zbycia
jej przedsiębiorstwa, obrót akcjami spółki może być dokonywany w okolicznościach wskazujących na
możliwość naruszenia interesów inwestorów. Mając powyższe na względzie, w dniu 3 grudnia 2015 r.
Komisja Nadzoru Finansowego zażądała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
zawieszenia obrotu akcjami spółki Platynowe Inwestycje S.A. na okres od dnia 4 grudnia 2015 r. do
końca dnia 4 stycznia 2016 r.
 Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Dnia 4 grudnia 2015 roku raportem bieżącym nr 102/2015 Emitent poinformował, iż w dniu
04.12.2015r. Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie opublikowała uchwałę Zarządu GPW
S.A. w Warszawie z dnia 03.12.2015r. o numerze 1235/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na
Głównym Rynku GPW akcjami spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Poniżej Emitent przytacza treść raportu.
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 04.12.2015r. Giełda Papierów
Wartościowych S.A. w Warszawie opublikowała uchwałę Zarządu GPW S.A. w Warszawie z dnia
03.12.2015r. o numerze 1235/2015 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami
spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
Zgodnie z treścią Uchwały zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpiło na okres od dnia 4.12.2015r.
do końca dnia 4.01.2016 r. na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że Spółka nie otrzymała do momentu publikacji przez GPW S.A. treści
uchwały w dniu 04.12.2015r. żadnej informacji ze strony GPW S.A. oraz ze strony Komisji Nadzoru
Finansowego o dalszym zawieszeniu notowań akcji Spółki lub ewentualnie o takim zamiarze obu
instytucji.
Wobec braku jakichkolwiek informacji w tym zakresie Zarząd pozostawał w przekonaniu, że obrót
akcjami Spółki zostanie wznowiony z dniem 04.12.2015r. Jednocześnie Zarząd wyraża duże
zaskoczenie brakiem uprzedzenia Spółki i rynku o tak znaczącej informacji zarówno dla Spółki jak i
wszystkich jej akcjonariuszy przez Komisję Nadzoru Finansowego ewentualnie przez Giełdę Papierów
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Wartościowych S.A. w Warszawie tym bardziej kontekście podjętych przez Spółkę działań mających
na celu usuniecie wątpliwości powstałych po stronie organu Nadzoru oraz podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał o czym Emitent informował w formie raportów
bieżących.
Zarząd również wskazuje, że jest zdania, że brak uprzedniej publikacji przez Komisję Nadzoru
Finansowego informacji w zakresie skierowania do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w
Warszawie kolejnego żądania zawieszenia obrotu akcjami Spółki ze wskazaniem przyczyny, w trybie
art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz.
1538 z późn. zm.) stanowi niedopełnienie przez Komisję Nadzoru Finansowego ustawowych
obowiązków określonych w art. 20 ust. 4 i 5a Ustawy o obrocie.
 Uzupełnienie stanowiska Zarządu wraz z opinią Stowarzyszenia Inwestorów Giełdowych (SIG)
– po komunikacie KNF z dnia 04.12.2015r.

Dnia 12 grudnia 2015 roku raportem bieżącym nr 103/2015 Emitent poinformował, o uzupełnieniu
stanowiska Zarządu wraz z opinią Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych po komunikacie KNF z dnia
4 grudnia 2015 roku.

ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM 2015
 Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
Poniżej Emitent przytacza raport.
Dnia 4 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 1/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
04.01.2016r. do Spółki wpłynął komunikat Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w
sprawie upływu okresu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, o wznowieniu obrotu akcjami Spółki oraz
oznaczeniu akcji Emitenta w sposób szczególny. Wraz z komunikatem do Spółki wpłynęła również
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. nr 2/2016 z dnia 04.01.2016r. w sprawie
szczególnego oznaczenia na Głównym Rynku GPW Akcji Emitenta.
Emitent informuje, iż z komunikatu GPW S.A. wynika, że obrót akcjami Emitenta zostanie wznowiony
z dniem 05.01.2016r.
Akcje Emitenta będą od dnia 05.01.2016r. oznaczone w sposób szczególny poprzez zamieszczenie
odnośników w postaci liczb porządkowych.
 Oznaczenie w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośników w postaci kolejnych liczb
porządkowych oznaczających odpowiednio:
Poniżej Emitent przytacza treść uchwały.
Uchwała Nr 2/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2016
r. w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW akcji spółki PLATYNOWE INWESTYCJE
S.A.
§1
Na podstawie § 2 i § 3 ust. 2 Działu VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP,
Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie
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internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zostaną oznaczone
w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośników w postaci kolejnych liczb porządkowych
oznaczających odpowiednio:
* "wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego emitenta";
* "wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie
wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa emitenta";
* "wniesiono skargę na postanowienie sądu rejestrowego w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego emitenta";
* "wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykluczenia akcji emitenta z obrotu
giełdowego".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2016 r.
 Komunikat Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2016
roku (Główny Rynek GPW)
Poniżej Emitent przytacza treść komunikatu.
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że
z końcem dnia 4 stycznia 2016 r. upływa okres zawieszenia obrotu akcjami spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A., dokonanego na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w Uchwale
Nr 1235/2015 Zarządu Giełdy z dnia 3 grudnia 2015 r.
W związku z powyższym obrót akcjami tej spółki na Głównym Rynku GPW zostanie wznowiony
począwszy od dnia 5 stycznia 2016 r.
Jednocześnie GPW zwraca uwagę na następujące okoliczności dotyczące spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. (dalej również jako "Emitent"):
* wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta;
* wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia w
sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa Emitenta,
* Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wniósł skargę na postanowienie sądu rejestrowego w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta,
* Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła postępowanie administracyjne
w przedmiocie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu giełdowego.
Z wyżej wskazanych powodów Uchwałą Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. Zarząd Giełdy postanowił,
że informacje podawane w Cedule Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące
notowań akcji spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. zostaną oznaczone w sposób szczególny, określony
we wskazanej wyżej uchwale.

 Uchylenie postanowienia o rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z
uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 25 września 2015r.
Dnia 15 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 2/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
15.01.2016r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął
informację o uchyleniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy
KRS postanowienia o rejestracji zmian z dnia 19.10.2015 r.
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Poniżej Emitent przytacza treść raportu.
Emitent informował o treści postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XII Gospodarczy KRS z dnia 19.10.2015r. raportem bieżącym nr 70/2015 z dnia 21.10.2015r.
Postanowieniem z dnia 19.10.2015r. zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r., których treść Emitent podał do
wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 65/2015 z dnia 25.09.2015r.
Na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. doszło do zmian treści §
7.1, 7.2., 7.3. oraz dodania 7.4. Statutu Spółki.
Z odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał w dniu 15.01.2016r. wycofania
wszystkich zmian wprowadzonych do rejestru postanowieniem z dnia 19.10.2015r. wynikających z
Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 25.09.2015r.
Uchylone zostały skutki uchwały nr 6 NWZ 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", w związku z czym Emitent informuje, że aktualna wysokość kapitału zakładowego spółki to:
13.837.500,- zł (trzynaście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), kapitał
zakładowy spółki 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.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.845.000 akcji na które składają się:
- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7
złotych i 50 groszy (siedem złotych, 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 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych,
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 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, 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 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, 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 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, 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 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, 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 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.
Uchylone zostały skutki uchwały nr 8 NWZ z dnia 25.09.2015r. 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 oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia
Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych" w związku z
czym Emitent informuje, że upoważnienie zarządu wprowadzone § 7.4. Statutu Spółki na mocy
powołanej uchwały zostało wykreślone ze Statutu Spółki.
Jednocześnie wobec uchylenia skutków uchwały nr 8 w przedmiocie upoważnienia Zarządu do
dokonania emisji akcji serii G Spółki w ramach kapitału docelowego, Emitent informuje, że
bezprzedmiotową stała się uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. nr 9
"w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do przeprowadzenia emisji nowych akcji Spółki serii G oraz
określenia warunków emisji serii G." Emitent wyjaśnia, że ze względu uchylenie z treści Statutu Spółki
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upoważnienia Zarządu do emisji akcji serii G, realizacja przez Zarząd postanowień uchwały nr 9 tj.
przeprowadzenie emisji akcji serii G na zasadach w niej wskazanych jest nie możliwe.
Emitent informuje, że nie dysponuje na chwilę publikacji niniejszego raportu treścią postanowienia
Sądu w przedmiocie zmian wprowadzonych do Rejestru Spółki w dniu 15.01.2016r., informacje
powyższe opierają się wyłącznie na treści pobranego w dniu 15.01.2016r. przez Emitenta odpisu
aktualnego Spółki ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jednocześnie Zarząd informuje, że zmiany te są zgodne ze stanowiskiem oraz czynnościami podjętymi
przez Emitenta w związku z skargą Komisji Nadzoru Finansowego złożoną na postanowienie Sądu
Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydziału XII Gospodarczy. Emitent wyjaśnia, że w
postępowaniu ze skargi Komisji Nadzoru Finansowego złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku o
rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych postanowieniem z dnia
19.10.2015r., a wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.
Emitent informuje, że informacje w powyższym zakresie podawał do wiadomości publicznej raportami
bieżącymi nr 92/2015 z dnia 12.11.2015r. oraz 98/2015 z dnia 18.11.2015r.
Ponadto Emitent wskazuje, że zmiany ujawnione w dniu 15.01.2016r. w Krajowym Rejestrze Sądowym
są zgodne z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 02.12.2015r., których
treść Emitent podał do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 100/2015 z dnia 02.12.2015r.
Mając powyższe na uwadze Emitent informuje, że nie zamierza kwestionować postanowienia Sądu na
mocy, którego dokonane zostały wyżej opisane zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Jednocześnie Zarząd Emitenta ze względu na uchylenie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st.
Warszawy w Warszawie, Wydziału XII Gospodarczego KRS z dnia 19.10.2015r. jest zdania, że
prowadzone obecnie wobec Emitenta postępowanie administracyjne przez Komisję Nadzoru
Finansowego w przedmiocie wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym stało się
bezprzedmiotowe i jako takie powinno podlegać umorzeniu. Emitent wskazuje, że powodem wszczęcia
tej procedury przez Komisję Nadzoru Finansowego wobec Emitenta były zarzuty skierowane wobec
Emisji akcji serii F a szczególności wobec kwestii wyceny aportu dokonanego na podwyższenie kapitału
spółki w drodze emisji akcji serii F. Wobec faktu, że Sąd uchylił skutki uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. okoliczności budzące wątpliwości Komisji Nadzoru Finansowego
stanowiące podstawę postępowania Komisji nie występują.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualne brzmienie tekstu jednolitego
Statutu Spółki po uchyleniu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydziału XII Gospodarczy KRS z dnia 19.10.2015 r.

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
1.Dnia 19 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 3/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
19.01.2016r. otrzymał ze spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału
tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2.Dnia 19 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 4/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
19.01.2016r. otrzymał ze spółki ZAMZAW Sp. z o.o. zawiadomienie o zmniejszeniu udziału tego
podmiotu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
Dnia 21 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 5/2016 Emitent poinformował, iż
Raporty kwartalne publikowane przez Spółkę w roku 2016 będą w następujących datach:
Jednostkowy raport za I kwartał 2016r. - 16.05.2016r. (Poniedziałek)
Jednostkowy raport za III kwartał 2016r. - 14.11.2016r. (Poniedziałek)
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Emitent poinformował, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2016
oraz na podstawie art. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i
okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2015, z uwagi na
wcześniejszą publikację raportu rocznego.
Raport półroczny za pierwsze półrocze 2016r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 31.08.2016.
Raporty roczny za rok 2015 Emitent opublikuje w dniu 21.03.2016r.

 Wybór biegłego rewidenta
Dnia 21 stycznia 2016 roku raportem bieżącym nr 6/2016 Emitent poinformował, iż
na posiedzeniu w dniu 21.01.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania
wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu PKF Consult
Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-695 przy ul. Orzycka 6 lok. 1B. KRS 0000579479; NIP 521052-77-10; REGON 010143080 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań
finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 477 do przeprowadzenia badania
sprawozdania rocznego spółki za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.
Emitent poinformował, że korzystał z usług podmiotu PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(KRS 0000034774) w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2014, w zakresie przeglądu
śródrocznego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2014r., oraz przeglądu śródrocznego
sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2015r. Emitent wyjaśnił, że wybrany w dniu
21.01.2016r. podmiot PKF Consult Sp. z o.o. Sp. k. (KRS 0000579479) jest podmiotem, który powstał
na skutek przekształcenia spółki PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Umowa z wybranym podmiotem została zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.
 Informacja o wpływie postanowienia Sądu KRS o uchyleniu postanowienia z dnia
19.10.2015r.

Dnia 3 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 7/2016 Emitent poinformował, iż w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r. poinformował, że w dniu 03.02.2016r. do siedziby
Spółki wpłynęła treść postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy
KRS
z
dnia
14.01.2016r.
Emitent poinformował, że treść odebranego w dniu 03.02.2016r. pokrywa się z treścią zmian
ujawnionych w KRS Spółki oraz informacjami podanymi przez Emitenta w raporcie z dnia 15.01.2016r.
Sąd uchylając postanowienie z dnia 19.10.2015r. wycofał wszystkie wprowadzone zmiany wynikające
z
uchwał
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia
z
dnia
25.09.2015r.
Emitent informuje jak dotychczas, że nie zamierza kwestionować postanowienia Sądu.
Emitent informował o treści uchylonego przez Sąd postanowienia z dnia 19.10.2015r. raportem
bieżącym nr 70/2015 z dnia 21.10.2015r. O powzięciu informacji o uchyleniu postanowienia z dnia
19.10.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.

45

ROCZNE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.
ZA OKRES 01.01.2015R. – 31.12.2015R.

(wszystkie kwoty podane są w tys. złotych o ile nie podano inaczej)

 Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie.
Dnia 8 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 8/2016 Emitent poinformował, iż w dniu 08.02.2016r.
do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Pawła Ratyńskiego w trybie art. 69 ustawy o ofercie
publicznej o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Dnia 9 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 9/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
09.02.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza ZAMZAW Sp. z o.o. o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:
"Jako akcjonariusz Spółki Platynowe Inwestycje Spółka Akcyjna w Warszawie, posiadający 997 504
akcji Spółki, stanowiących 54,07 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 66,05 % udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje S.A., na podstawie art. 400 §
1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego
Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki.
b. w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
25.09.2015r.,
c. w sprawie uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
23.10.2015r.,
d. w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2015r.,
e. w sprawie zmiany Statutu Spółki,
f. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
ZAMZAW Sp. z o.o. w Warszawie jako akcjonariusz spółki Platynowe Inwestycje S.A. posiadający
znaczną liczbę akcji Spółki, niniejszy wniosek uzasadnia tym, że w interesie Spółki oraz jej wszystkich
akcjonariuszy leży umożliwienie Spółce pokrycia ponoszonych przez Spółkę strat. Akcjonariusz jest
zdania, że obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości jest optymalnym
rozwiązaniem, które zapewni Spółce możliwość dalszego rozwoju.
W załączeniu do niniejszego wniosku ZAMZAW Sp. z o.o. przedkłada projekty uchwał i wnosi o
poddanie ich pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie
niniejszego wniosku. "
Emitent informuje, iż treść projektów uchwał zostanie przekazana następnym raportem bieżącym
wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Emitenta informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji
wniosku akcjonariusza.
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 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07.03.2016r
Dnia 9 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 10/2016 Emitent poinformował, iż w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 9/2016r z dnia 09.02.2016r. w związku z wpływem do Spółki wniosku o zwołanie
Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza Spółki złożony w trybie art. 400 § 1 k.s.h. Zarząd
Platynowe Inwestycje S.A. w Warszawie niniejszym zawiadamia o zwołaniu na dzień 07.03.2016 r. na
godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w
Warszawie przy ul. Emilii Plater 53.
 Korekta raportu nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. – Zawarcie znaczącej umowy w zakresie

istotnego składnika majątku Spółki
Dnia 9 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 80/2016 Emitent poinformował, iż niniejszym
koryguje treść raportu bieżącego nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. w sprawie zawarcia znaczącej
umowy w zakresie istotnego składnika majątku Spółki.
Emitent poinformował, że niniejsza korekta spowodowana była wystąpieniem w opublikowanym
przez Spółkę raporcie oczywistych omyłek pisarskich.
W treści raportu z dnia 28.10.2015r. Emitent wskazał, że:
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_.
W powyższym zakresie Emitent dokonał korekty, a prawidłowe brzmienie wskazanego powyżej
fragmentu to:
Emitent informuje, że wartość rynkowa udziałów spółki Srebrne 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 187.000.000,00 zł _sto
osiemdziesiąt siedem milionów złotych 00/100_.
W pozostałym zakresie Emitent informował, że raport nr 80/2015 z dnia 28.10.2015r. pozostaje bez
zmian.
Jednocześnie Emitent wyjaśnił, że wartość udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. podana w
treści raportu kwartalnego Emitenta za III kwartał 2015r. opublikowanego w dniu 16.11.2015r. była
prawidłowa i opiewała na wartość 187.000.000,00 zł _sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych
00/100_.
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 Informacja o rozliczeniu znaczącej umowy
Dnia 10 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 11/2016 Emitent poinformował, iż niniejszym w
nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 13.11.2015r. poinformował, że w dniu 10.02.2016r.
Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. porozumienie o kompensacie wzajemnych
wierzytelności.
Emitent poinformował, ze wobec faktu, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział
XII Gospodarczy KRS postanowił o uchyleniu postanowienia w przedmiocie rejestracji zmian z dnia
19.10.2015 r. w ramach, którego zarejestrowana została emisja akcji serii F Emitenta wynikająca z treści
uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.205r., spełniony został warunek
potrącenia wzajemnych wierzytelności przez Emitenta oraz spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
określony
w
porozumieniu
z
dnia
13.11.2015r.
Emitent poinformował, że na mocy zawartego w dniu 10.02.2016r. porozumienia strony dokonały
potrącenia wzajemnych wierzytelności tj. wierzytelności Emitenta wobec spółki Słoneczne Inwestycje
Sp. z o.o. wynikającej z treści porozumienia z dnia 13.11.2015r. o zapłatę kwoty 187.000.000,00 zł oraz
wierzytelności spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wobec Emitenta o zwrot wniesionego wkładu na
pokrycie
emisji
akcji
serii
F
Emitenta
o
wartości
187.000.000,00
zł.
Na skutek dokonanego potrącenia wzajemne wierzytelności Emitenta oraz spółki Słoneczne Inwestycje
Sp.
z
o.o.
zostały
umorzone
w
całości.
Emitent informuje, że o objęciu akcji serii F informował raportem bieżącym nr 68/2015 z dnia
29.09.2015r., o zawarciu porozumienia z dnia 13.11.2015r. informował raportem bieżącym nr 94/2015
z dnia 13.11.2015r. oraz o uchyleniu postanowienia w przedmiocie rejestracji akcji serii F informował
raportem
bieżącym
nr
2/2016
z
dnia
15.01.2016r.
Pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie zachodziły powiązania osobowe.
 Nałożenie kary na Spółkę przez Komisję Nadzoru Finansowego
Dnia 23 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 12/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
23.02.2016r. Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Spółkę karę w wysokości 200.000,00 zł.
Poniżej Emitent przytacza treść raportu.
Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23.02.2016r.
na postawie opublikowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego komunikatu z 294. posiedzenia
Komisji, powziął wiadomość o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 200.000,00 zł podstawie art. 96
ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie wobec stwierdzenia, że spółka:
- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej
"Rozporządzenie") w zw. z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej
"ustawa o rachunkowości") w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz
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art. 33 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości,
poprzez obniżenie stawek amortyzacyjnych dla celów księgowych, nieuwzględniające okresu
ekonomicznej użyteczności, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym emitenta za I
półrocze roku 2010, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2010, w skróconym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011
oraz w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012,
naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28
ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 7 ustawy o rachunkowości poprzez niedokonanie oceny utraty wartości
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w skróconym śródrocznym sprawozdaniu
finansowym za I półrocze roku 2011 oraz za I półrocze roku 2012,
- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 28
ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 4 ustawy o rachunkowości poprzez powiększenie wartości towarów, tj. lokali
nabytych w celu dalszej odsprzedaży, o koszty nie związane bezpośrednio z ich zakupem, w skróconym
śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok
2011 i w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012,
- naruszyła art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z art. 39
ust. 1 ustawy o rachunkowości poprzez ujęcie kosztów reklamy ubiegłych okresów sprawozdawczych
w rozliczeniach międzyokresowych czynnych, w skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym za
I półrocze roku 2011, w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 i w skróconym śródrocznym
sprawozdaniu finansowym za I półrocze roku 2012.
W treści komunikatu z posiedzenia KNF z dnia 23.02.2016r. Komisja przytaczając motywy
rozstrzygnięcia między innymi stwierdziła, że w objętych decyzją sprawozdaniach finansowych
Emitenta, Emitent dokonał ujawnień niezgodnych z przepisami ustawy o rachunkowości, co stanowiło
istotne w ocenie Komisji naruszenie art. 56 ustawy o ofercie.
Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść komunikatu KNF z dnia
23.02.2016r.
Jednocześnie Zarząd wyjaśnia, że nałożona na Spółkę przez Komisję kara dotyczy okresów roku 2010,
2011 oraz 2012 tj. okresów przed restrukturyzacją spółki, jaka nastąpiła w pierwszym kwartale roku
2015.
Zarząd Emitenta nie zgadza się z decyzją Komisji oraz zamierza podjąć przewidziane przepisami prawa
kroki celem zmiany decyzji Komisji.
Zarząd informuje, że na dzień dzisiejszy decyzja nie została Emitentowi doręczona i Zarząd nie miał
możliwości zapoznania się z pełnym jej uzasadnieniem.
Zarząd informuje, że decyzja o złożeniu stosownego odwołania zostanie podjęta po zapoznaniu się z
treścią uzasadnieniem decyzji Komisji.

 Zawarcie porozumienia w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji
Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 13/2016 Emitent poinformował, iż dniu 26.02.2016r.
Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie porozumienie na mocy
którego spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wcześniejszego wykupu 929 obligacji
imiennych pieniężnych serii D o wartości nominalnej 5.000,00 złotych każda, tj łącznej wartości
nominalnej 4.645.000,00, wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 929 obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z
o.o. w dniu 26.02.2016r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 4.736.464,65 zł. Cena wykupu
obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 4.645.000,00 oraz należne Emitentowi odsetki na
dzień zawarcia porozumienia w kwocie 91.464,65 zł.
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Emitent poinformował, że pozostałe 13 z łącznej liczby 942 obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje
Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 30.10.2015r. zostało wykupionych przez spółkę Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. we wcześniejszym terminie z którego to tytułu Emitent uzyskał łącznie kwotę
65.000,00 zł obejmującą kwotę wykupu wraz z należnymi emitentowi odsetkami. O objęciu obligacji
serii D spółki Słoneczne Inwestycje Emitent informował raportem bieżącym nr 81/2015 z dnia
30.10.2015r.
Aktualnie Emitent nie posiada żadnych obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie.
Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie
zachodzą powiązania osobowe.
 Nabycie aktywów znaczącej wartości
Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 14/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
26.02.2016r. Spółka objęła 947 obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000
złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.735.000,00 zł wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW
Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie.
Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę
emisyjną w wysokości 4.735.000,00 zł.
Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu ZAMZAW Sp.
z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w
formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 26.02.2016r. 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 31.03.2017r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o.
została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę
4.735.000,00 zł która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.
Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji ZAMZAW Sp. z o.o. są środki własne
Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem
wykup obligacji został ustalony na dzień 31.03.2017r.
Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą
powiązania osobowe, Emitent poinformował natomiast, że ZAMZAW Sp. z o.o. jest spółką powiązaną
- znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 997.504 akcje Emitenta, która to ilość
stanowi 54,07 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.648.504 głosów
stanowiących 66,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki ZAMZAW za aktywa o znacznej
wartości jest ich wartość emisyjna.
Emitent informuje, iż w dniu 15.03.2016r. Spółka ZAMZAW Sp.zo.o. wykupiła 8 obligacji na łączną
kwotę 40 000 zł.

 Korekta raportu bieżącego 6/2016 – Wybór biegłego rewidenta
Dnia 1 marca 2016 roku raportem bieżącym nr 6/2016 Emitent poinformował, iż dokonuje korekty
raportu bieżącego 6/2016 z dnia 21.01.2016r.
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Emitent poinformował, że omyłkowo w raporcie bieżącym nr 6/2016 z dnia 21.01.2016r. Emitent nie
podał informacji o tym, że podmiot PKF Consult Sp. z o.o. (KRS 0000034774) dokonał również badania
sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.
Emitent w korekcie raportu wskazał korygowaną treść raportu
 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07.03.2016r.
Dnia 7 marca 2016 roku raportem bieżącym nr 16/2016 Emitent poinformował, o treści uchwał
podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie , wśród których Zarząd wskazuje podjęte zostały
między innymi:
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze
obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku.
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwał nr 2 i nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2015 roku
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwał nr 5 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2015 roku.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r.
Podjęcie uchwał w sprawach:
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.obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich
akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
b.w sprawie uchylenia uchwał nr 8 i nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 25 września 2015 roku;
c.w sprawie uchylenia uchwał nr 2 i nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 23 października 2015 roku;
d.w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
02 grudnia 2015 roku;
e.w sprawie zmiany Statutu Spółki
f.upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
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 Informacja o sprzeciwach zgłoszonych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia
07.03.2016r.
Dnia 7 marca 2016 roku raportem bieżącym nr 17/2016 Emitent poinformował, że w trakcie obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.03.2016r. jeden akcjonariusz zgłosił sprzeciwy do
następujących uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 07.03.2016r.:
Uchwała nr 5, Uchwała nr 7 oraz sprzeciw w trybie art. 429 par.1 k.s.h do uchwały nr 4.
 Informacja o uprawomocnieniu postanowienia w sprawie uchylenia postanowienia o rejestracji
zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie z dnia 25 września 2015r.
Dnia 7 marca 2016 roku raportem bieżącym nr 19/2016 Emitent poinformował, że w dniu
07.03.2016r. Zarząd pozyskał informację z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie,
Wydział XII Gospodarczy KRS o uprawomocnieniu się postanowienia tego Sądu z dnia 14.01.2016r. w
sprawie uchylenia postanowienia o rejestracji zmian Statutu Spółki z dnia 19.10.2015r.
Emitent wyjaśnia, że postanowieniem z dnia 14.01.2016r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS uchylił postanowienie tego Sądu z dnia 19.10.2015r. na mocy,
którego zarejestrowane zostały zmiany Statutu Spółki wynikające z uchwał Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
z
dnia
25.09.2015r.
Emitent poinformował, że w związku z powzięciem informacji o uprawomocnieniu się postanowienia
z dnia 14.01.2016r. w dniu 07.03.2016r. skierował do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o
umorzenie prowadzonego postępowania w sprawie o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku
regulowanym.
Emitent wskał, że podstawą wszczęcia postępowania o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku
regulowanym była emisja akcji serii F uchwalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia
25.09.2015r. W związku z prawomocnym uchyleniem przez Sąd postanowienia z dnia 19.10.2015r. na
mocy, którego zarejestrowane zostało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji
serii F w ocenie Emitenta nie zachodzą żadne podstawy dla dalszego kontynuowania tego
postępowania
przez
Komisję
Nadzoru
Finansowego.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r. Emitent podał do
wiadomości
publicznej
raportem
bieżącym
nr
65/2015
z
dnia
25.09.2015r.
Emitent informował o treści uchylonego przez Sąd postanowienia z dnia 19.10.2015r. raportem
bieżącym nr 70/2015 z dnia 21.10.2015r., natomiast o powzięciu informacji o uchyleniu postanowienia
z dnia 19.10.2015r. Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 15.01.2016r.
 Informacja o wpływie do Spółki decyzji KNF w sprawie nałożenia na Spółkę kary finansowej.
Dnia 7 marca 2016 roku raportem bieżącym nr 20/2016 Emitent poinformował, że w dniu
07.03.2016r. do pełnomocnika Spółki wpłynął odpis decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia
23.02.2016r. o nałożeniu na Spółkę kary w wysokości 200.000,00 zł na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 1
ustawy o ofercie. O wydaniu decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego Emitent informował
raportem
bieżącym
nr
12/2016
z
dnia
23.02.2016r.
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Emitent poinformował, że po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia decyzji Komisji Nadzoru
Finansowego z dnia 23.03.2016r., podjął decyzję o tym iż w ustawowym terminie wniesiony zostanie
przez Emitenta do Komisji przysługujący Spółce środek prawny w postaci wniosku o ponowne
rozpoznanie
sprawy.
Emitent jest zdania, że przedmiotowa decyzja Komisji Nadzoru Finansowego jest nie prawidłowa i z
tego względu nie może zostać utrzymana w mocy. Emitent będzie dążył do jej uchylenia w całości.
Emitent informuje, iż w dniu 18.03.2016r. przesłał do Komisji Nadzoru Finansowego przysługujący mu
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wobec decyzji nałożenia kary na Spółkę w wysokości 200.000
zł z dnia 23.02.2016r.

 Informacja o publikacji ogłoszenia MSiG w związku z obniżeniem kapitału
zakładowego Spółki.
Dnia 18 marca 2016 roku raportem bieżącym nr 21/2016 Emitent poinformował, że w dniu
16.03.2016r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 52 (4937) pod pozycją 5908 ukazało się na
wniosek Emitenta ogłoszenie w trybie art. 456 § 1 k.s.h. celem przeprowadzenia postępowania
konwokacyjnego w związku z uchwaleniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia
07.03.2016r. uchwałą nr 5 obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Poniżej Emitent podaje treść opublikowanego w dniu 16.03.2016r. ogłoszenia:
Zarząd PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie informuje, że uchwałą nr 5 NWZ spółki z dnia
7.03.2016 r. uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 13.837.500 zł do kwoty
184.500 zł. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest wyrównanie strat Spółki. Wzywa się
wierzycieli Spółki do zgłaszania roszczeń wobec spółki w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego
ogłoszenia oraz zgłaszania sprzeciwu, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.
Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie mogła być dokonana najwcześniej po
upływie 3 miesięcznego okresu od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia.
V.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO – FINANSOWYCH
UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, W SZCZEGÓLNOŚCI OPIS
CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W TYM O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ZNACZĄCY
WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA I OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO ZYSKI LUB PONIESIONE
STRATY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE OMÓWIENIE PERSPEKTYW ROZWOJU
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA PRZYNAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYM

Za okres, którym objęte jest sprawozdanie roczne, Emitent uzyskał:
 przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości: 143 tyś. złotych
 Zysk z działalności operacyjnej kontynuowanej w wysokości: 11 tyś. złotych
 strata netto w wysokości - 9 273 tyś. złotych
 aktywa razem: 4 765 tyś. złotych
W ocenie Zarządu istotnymi zdarzeniami mającym wpływ na wynik finansowy emitenta, które miały
miejsce w roku 2015 r. były następujące wydarzenia:
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent prowadził działalność gospodarczą w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na którym to rynku, utrzymywała się niekorzystna sytuacja
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związana z udzielaniem kredytów hipotecznych zarówno w zakresie oceny zdolności kredytowej jak i
wciąż wysokiego oprocentowania tych kredytów (pomimo obniżonych stóp procentowych), co przy
niekorzystnej i mało stabilnej sytuacji ekonomicznej doprowadziło do dalszego wyhamowania akcji
kredytowej i rezygnacji części potencjalnych nabywców z dokonania zakupu własnego lokalu,
szczególnie z wtórnego rynku nieruchomości ( brak dopłat rządowych za zakup lokalu). Pierwszy
kwartał 2015 roku w którym Spółka prowadziła jeszcze działalność operacyjną w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami to trzymająca się nadpodaży mieszkań i stosunkowo niewielka liczba
transakcji, w proporcji do liczby oferowanych do sprzedaży lokali. Można go określić jako okres
względnej stabilizacji, która może potrwać jeszcze rok lub dwa. Należy zauważyć, że rynek
warszawskich nieruchomości mieszkaniowych wciąż pozostaje w znacznym stopniu zdominowany
przez rynek deweloperski Trudno liczyć na szybkie ożywienie na rynku wtórnym ze względu na
obniżenie stóp procentowych. Skala obniżek wciąż jest niewielka a oprocentowanie nie przystaje do
realiów kredytowych innych krajów unijnych. Okresu wzrostu rynku można spodziewać się dopiero w
perspektywie kilku lat, co potwierdzałoby doświadczenie rozwiniętych rynków kapitalistycznych, na
których nigdy okres obniżki i stabilizacji rynku nie trwał dłużej niż pięć lat. Opisana wyżej sytuacja miała
negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu.
Do dnia wydzielenia i zbycia przedsiębiorstwa Spółki tj. do dnia 20 kwietnia 2015r. w spółce
występowały zobowiązania warunkowe w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz
otrzymanych kredytów wynikających z Umowy: z dnia 19 grudnia 2007 roku, przedłużona czterema
aneksami, zawarta na okres od 19.12.2007 r. do 18 lipca 2016 r., kredytodawca Bank Ochrony
Środowiska S.A. Siedziba: Warszawa, ul. Żelazna 32 , Numer umowy 422/12/2007/1287/K/OBR.
Przedmiot kredyt obrotowy odnawialny. Aneksem nr 4 z dnia 18 lipca 2014 r., wartość kredytu została
podniesiona z 3.000.000,-zł do kwoty 3.600.000,- zł, oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone
na stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN. Marża banku wynosiła 3,00 punkty
procentowe w stosunku rocznym. Odsetki od wykorzystanego kredytu nalicza się w miesięcznych
okresach obrachunkowych, których kwota obciąża rachunek kredytobiorcy w ostatnim dniu każdego
miesiąca. Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, to jest skupu i sprzedaży lokali na zlecenie klientów. Zabezpieczenie: weksel
własny spółki In blanco z deklaracja wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 roku z późniejszymi
zmianami), hipoteka kaucyjna do kwoty 5.600.000,- zł na nieruchomości należącej do Lecha i
Małgorzaty Drągowskich oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych od ognia i zdarzeń losowych.
Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 20.04.2015r. wszystkie zobowiązania warunkowe oraz aktywa
warunkowe zostały wniesione aportem do spółki A. Drągowski Sp.zo.o.
Emitent po dniu wydzielenia przedsiębiorstwa zgodnie z Umową Inwestycyjną 20.04.2015r. podjął
działania mające na celu restrukturyzację Spółki oraz podjęcie działalności gospodarczej w sektorze
finansów, Emitent poczynił inwestycje w Obligacje korporacyjne wyemitowane przez Spółkę Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie. Aktualnie Emitent posiada 929 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć)
obligacji imiennych pieniężnych serii D o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych każda, o
łącznej wartości nominalnej 4.645.000,00 zł (cztery miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Emitent w roku obrotowym planował rozpoczęcie działalności w zakresie udzielania pożyczek na rzecz
wybranych podmiotów. W szczególności w tym zakresie Emitent planował wykorzystać środki
pozyskane z Emisji akcji serii F na mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25
września 2015r. Jednakże ze względu na działania Komisji Nadzoru Finansowego opisane w punkcie IV.
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podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM ,ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU
BILANSOWYM, Emitent musiał czasowo wstrzymać działania w tym zakresie. Powyższe czynniki o
szczególnym charakterze miały wpływ osiągnięte w roku 2015r. przez Emitenta wyniki finansowe.

Emitent poinformował o czynnikach i zdarzeniach nietypowych mających wpływ na działalność
Emitenta oraz wyniki finansowe w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU
BILANSOWYM ,ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM ORAZ PUNKCIE XI. niniejszego
sprawozdania.
PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
Strategia rozwoju Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. będzie częściowo realizowała zyski z inwestycji
w obligacje. Pozyskane środki częściowo zostaną ulokowane w postaci inwestycji kapitałowych , a
częściowo przeznaczone na prowadzenie przez Spółkę działalności w sektorze finansowym z zakresu
udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym. Jednoczesne
skupienie aktywności Spółki na wykorzystywaniu posiadanych aktywów finansowych poprzez m.in. ich
lokowane w formie zabezpieczonych pożyczek udzielanych wiarygodnym podmiotom oraz inwestycje
w dłużne papiery wartościowe .Wykorzystanie posiadanego potencjału przy jednoczesnym
doskonaleniu efektywności operacyjnej i realizacji programu dalszego wzrostu przy założeniu
dywersyfikacji portfela udzielanych pożyczek , wpływającego na bezpośrednie minimalizowanie ryzyka
nieodłącznie towarzyszącego prowadzonej działalności gospodarczej a szczególnie zmienności
zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę jak również zmienności przychodów uzyskiwanych przez
Spółkę z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek. Dywersyfikacja portfela polegać będzie na dokonaniu
podziału udzielanych pożyczek co do ich wartości , czasookresu na jaki zostaną udzielane jak również
ich oprocentowania .
Do najistotniejszych czynników, 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,
Główne cele strategiczne:
1. Spółka posiada min. finansowe aktywa w postaci obligacji wyemitowanych przez spółkę
ZAMZAW Sp. z o.o. o wartości nominalnej 4 735 tys. zł .Oprocentowane w wysokości 6%
w skali roku .Wykup obligacji nastąpi w dniu 31.03.2017 roku
Spółka w dniu 31.03.2017 roku przedstawi do wykupu obligacje wyemitowane przez ZAMZAW Sp. z o.
o w dacie 31.03.2017 roku , uzyskując w ten sposób przychód w wysokości 311 342,47 zł z tytułu
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odsetek wynikających z wysokości oprocentowania .Jednocześnie do Spółki zostaną zwrócone środki
finansowe w wysokości 4 735 tys. złotych .
Emitent poinformował o objęciu i wykupie obligacji w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV.
podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIE PO ROKU BILANSOWYM w wydarzeniu:



Nabycie aktywów znaczącej wartości

Do końca 2017 roku Zarząd zamierza przeznaczyć przychód oraz kapitał z obligacji na rozwój
działalności w zakresie udzielania pożyczek oraz działalność inwestycyjną spółki na dużą skalę , co w
ocenie zarządu zapewni spółce osiąganie znacznych przychodów .
Emitent rozważa poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania swojej działalności inwestycyjnej i
pożyczkowej.
Emitent w pierwszym kwartale 2016 roku zamierza przeprowadzić analizę dostępnych metod
finansowania swojej działalności. Emitent zamierza jednocześnie kontynuować działalność związaną z
inwestycjami w papiery wartościowe.

Główne kierunki rozwoju:


perspektywiczna działalność z dużym potencjałem wzrostu;



działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;



wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu,



dywersyfikacja sprzedaży

Rozwój Spółki uwzględniający stabilny fundament PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. poprzez:

VI.



optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych aktywów,



inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych oraz
finansowania zewnętrznego.
OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Z OKREŚLENIEM W JAKIM STOPNIU
EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY

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.
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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.
Emitent wskazuje, że w związku z Uchwałą Nr 2/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie szczególnego oznaczania na Głównym Rynku GPW
akcji spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Zarząd Giełdy postanawia, iż informacje podawane w Cedule
Giełdy Warszawskiej oraz na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań akcji spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośników w postaci
kolejnych liczb porządkowych oznaczających odpowiednio:
* "wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego emitenta";
* "wniesiono powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały/uchwał w sprawie
wniesienia wkładu niepieniężnego oraz zbycia przedsiębiorstwa emitenta";
* "wniesiono skargę na postanowienie sądu rejestrowego w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego emitenta";
* "wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wykluczenia akcji emitenta z obrotu
giełdowego".
Emitent informuje, iż ryzyko w tym zakresie należy ocenić jako podwyższone.


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.
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Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

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.
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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
podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia.


Ryzyko związane z inwestycjami w papiery wartościowe - Obligacje

Emitent wskazuje, że w ramach prowadzonej działalności dokonuje inwestycji w papiery wartościowe
w tym w obligacje korporacyjne poza rynkiem zorganizowanym.
Z posiadaniem przez Emitenta papierów wartościowych innych podmiotów wiążę się ryzyko braku
płynności posiadanych aktywów. Papiery wartościowe nie uczestniczące w zorganizowanym obrocie
cechują się ograniczoną zbywalnością a w przypadku papierów wartościowych dłużnych takich jak
obligacje Spółka jest związana terminem ich wykupu co wiąże się z czasowym zamrożeniem środków
finansowych. Kluczowym ryzykiem związanym z inwestycjami w papiery wartościowe w tym w
papiery dłużne jest upadłość podmiotu emitującego te papiery wartościowe co może spowodować
całkowitą utratę zainwestowanego kapitału.


Ryzyko wykluczenia z giełdy

1. Zarząd Giełdy wyklucza instrumenty finansowe z obrotu giełdowego:
a.
b.
c.
d.

jeżeli ich zbywalność stała się ograniczona,
na żądanie KNF zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy,
w przypadku zniesienia ich dematerializacji,
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,
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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 wszczęciem przez Komisję Nadzoru Finansowego postępowania w
przedmiocie wykluczenia akcji Emitenta 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
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administracyjno – prawnej. W głównej mierze ryzyko może rodzić stosowanie przepisów krajowych
niezgodnych z przepisami unijnymi czy też odmiennie interpretowanymi.


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.

VII.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowi Załącznik do niniejszego
sprawozdania.

VIII.

WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, Z
UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI W ZAKRESIE:
a) POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZOBOWIĄZAŃ ALBO WIERZYTELNOŚCI EMITENTA LUB
JEDNOSTKI OD NIEGO ZALEŻNEJ, KTÓRYCH WARTOŚĆ STANOWI CO NAJMNIEJ 10%
KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM: PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA,
WARTOŚCI PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, STRON WSZCZĘTEGO
POSTĘPOWANIA ORAZ STANOWISKA EMITENTA,
b) DWU LUB WIĘCEJ POSTĘPOWAŃ DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI,
KTÓRYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ STANOWI ODPOWIEDNIO CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW
WŁASNYCH EMITENTA, Z OKREŚLENIEM ŁĄCZNEJ WARTOŚCI POSTĘPOWAŃ ODRĘBNIE W
GRUPIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ WIERZYTELNOŚCI WRAZ ZE STANOWISKIEM EMITENTA W TEJ
SPRAWIE ORAZ, W ODNIESIENIU DO NAJWIĘKSZYCH POSTĘPOWAŃ W GRUPIE
ZOBOWIĄZAŃ I GRUPIE WIERZYTELNOŚCI - ZE WSKAZANIEM ICH PRZEDMIOTU, WARTOŚCI
PRZEDMIOTU SPORU, DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ORAZ STRON WSZCZĘTEGO
POSTĘPOWANIA.

W okresie sprawozdawczym Emitent był stroną postępowania lub postępowań toczących się przed
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej,
których wartość jednorazowa bądź łączna stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A.
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 POSTEPOWANIE 1

1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
Przeciwko Spółce wniesione zostało powództwo 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.
2. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
187.000.000 zł – Emitent wskazuje jednak, że wartość przedmiotu sporu nie odzwierciedla
dochodzonego przez powoda roszczenia, którym jest stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25 września 2015 roku
3. DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA:
W dniu 10 listopada 2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział
Gospodarczy odpis pozwu.
Pozew opatrzony jest datą 25październik 2015r.
4. STRONY WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA:
Powód: Akcjonariusz – osoba fizyczna
Pozwana: Platynowe Inwestycje S.A.
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.
5. STANOWISKA EMITENTA:
Platynowe Inwestycje S.A., wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały nr 6 z dnia 25 września 2015
r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. lub ewentualne uchylenie
powyższej uchwały oraz oświadczyła, że przychyla się do wniosku powoda.
W ocenie Spółki stanowisko powoda nie znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym sprawy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Platynowe Inwestycje S.A. zwołane na dzień 25 września 2015 r.
zostało zwołane i procedowało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności
zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, w tym podejmując Uchwałę nr 6
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji
Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii F
oraz zmiany Statutu Spółki. W szczególności należy podkreślić, że wszelkie wymogi formalne
niezbędne dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie z dnia 25.09.2015r. uchwał zostały dochowane.
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Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. po przeanalizowaniu wszystkich aspektów sprawy oraz w związku
z wątpliwościami podniesionymi przez Komisję Nadzoru Finansowego odnośnie sporządzonej
wyceny udziałów spółki Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. , podjął decyzję o cofnięciu wniosku o zmianę
danych w rejestrze przedsiębiorców z dnia 28.09.2015 r., które wpisane zostały do Rejestru
Przedsiębiorców Postanowieniem z dnia 19 października 2015 r. wydanym przez Referendarza
Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS (sygn.
akt WA XII NS-REJ.KRS/067041/15/240). Oświadczenie to zostało przez Spółkę złożone w Sądzie w
dniu 18.11.2015r.
Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz podjęte czynności zmierzające do wykluczenia z obrotu
prawnego Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platynowe Inwestycje S.A. z dnia 25
września 2015 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji
prywatnej akcji serii F oraz zmiany Statutu Spółki, a także dobro akcjonariuszy Platynowe Inwestycje
S.A., ze względu na podniesione wątpliwości w zakresie dokumenty wyceny aportu spółki Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. tj. Raportu z oszacowania wartości udziałów Srebrne Inwestycje Sp. z o.o. z dnia
31.07.2015r sporządzonego przez biegłego rewidenta Wojciecha Pisarskiego, jednak nie podzielając
argumentacji podniesionej przez powoda Spółka przychyliła się do wniosku powoda o stwierdzenie
nieważności uchwały nr 6 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.09.2015r.
Spółka podkreśla ,że główną przyczyną przychylenia się do wniosku powoda był fakt zawieszenia
notowań jej akcji przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie na wniosek Komisji
Nadzoru Finansowego .W opinii Spółki Komisja Nadzoru Finansowego bezzasadnie ingeruje w sferę
decyzji akcjonariuszy i stosuje nieuzasadniony nacisk na Spółkę Platynowe Inwestycje SA
podejmując działania wstrzymujące obrót akcjami spółki i wobec tego Zarząd dla dobra
akcjonariuszy zmuszony był do podjęcia czynności , które mogły spowodować przywrócenie obrotu
akcjami spółki , w związku z tym Spółka przychyliła się do wniosku powoda
W dniu 15.01.2015r. Zarząd powziął informację o uchyleniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS postanowienia o rejestracji zmian z dnia 19.10.2015 r.
okoliczność ta jednak nie została jeszcze rozpoznana przez Sąd w ramach opisanego powyżej
postępowania.,
 POSTĘPOWANIE 2
1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
Uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie
przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
udziałów w Spółce A. Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu
aportu.
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2. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU:
4.500.000 zł. Emitent wskazuje jednak, że wartość przedmiotu sporu nie odzwierciedla dochodzonego
przez powoda roszczenia, którym jest uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.05.2015r.
3. DATY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA:
W dniu 17.11.2015r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy
odpis pozwu.
Pozew opatrzony jest datą 24.06.2015r.
4. STRONY WSZCZĘTEGO POSTĘPOWANIA:
Powód: Akcjonariusz – osoba fizyczna
Pozwana: AD. Drągowski S.A.( obecnie Platynowe Inwestycje S.A.)
W dniu 2 grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przystąpił do postępowania
cywilnego przed Sądem Okręgowym w Warszawie XX Wydział Gospodarczy w sprawie o uchylenie lub
ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki AD.
DRĄGOWSKI S.A. (obecnie Platynowe Inwestycje S.A.) z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Emitenta do spółki A.
Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz uchwały nr 17 ww. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub
zrzeczenie się przez Emitenta prawa domagania zwrotu aportu.
5. STANOWISKA EMITENTA:
Platynowe Inwestycje SA ( uprzednio AD. Drągowski S.A.), w związku z pozwem pozew z dnia 24
czerwca 2015 r. o uchylenie uchwały nr 16 oraz 17 z dnia 26 maja 2015 r. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia AD. Drągowski S.A. lub ewentualnie o stwierdzenie nieważności powyższych uchwał,
wniosła o oddalenie powództwa w całości.
Pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. powód wniósł o uchylenie na podstawie art. 422 K.s.h., ewentualnie
o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 425 K.s.h., uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD. Drągowski S.A.:
-Uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie, jako wkład niepieniężny oraz zbycie
przedsiębiorstwa Spółki do spółki A. Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej zwanej Uchwałą
nr 16;
-Uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A. Drągowski Sp. z o.o. lub
zrzeczenia się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu, dalej zwanej Uchwałą nr 17.
Z powodu ich sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz godzenia w interes spółki i pokrzywdzenia
akcjonariuszy mniejszościowych, ewentualnie z powodu sprzeczności z przepisami prawa.
Roszczenie powoda objęte pozwem z dnia 24 czerwca 2015 r. jest w całości bezpodstawne i nie
znajduje uzasadnienia w stanie faktycznym i prawnym sprawy.
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Powód całość żądania pozwu opiera na jednej przesłance, a to nieprawidłowej w jego ocenie wycenie
zorganizowanego przedsiębiorstwa AD. Drągowski S.A. wskazanego w Uchwale nr 16 ZWZ pozwanej
spółki , którego wartość określona została na kwotę 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset
tysięcy złotych).

Przyjęta wartość aportu przedsiębiorstwa Spółki na potrzeby transkacji z dnia 20 kwietnia 2015r.
wynikała ze średniej wartości kapitalizacji Spółki na rynku regulowanym GPW S.A. w Warszawie (
notowań kursu akcji spółki ) z miesięcy bezpośrednio poprzedzających zawarcie Umowy Inwestycyjnej
z dnia 20.04.2015r.
Kapitalizacja giełdowa dokonana w oparciu o kurs akcji Spółki przedstawiała zatem wartość godziwą
spółki i jej przedsiębiorstwa, a więc wartość za którą możliwe jest dokonanie określonej transakcji na
rynku (wartość rynkowa).
Fakt notowania akcji spółki na publicznym rynku umożliwił określenie kapitalizacji giełdowej całej
Spółki i ustalenie wartości jej przedsiębiorstwa , w oparciu i na bazie kursu notowań jej akcji, a więc na
podstawie zupełnie niezależnej od Zarządu Spółki i innych osób z nią powiązanych, faktycznej,
rynkowej wartości tej Spółki.
Zarząd jest zdania, że przyjęta na potrzeby transakcji wycena przedsiębiorstwa Spółki w oparciu
o wartość Spółki określoną na bazie notowań akcji Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym była
prawidłowa..
 POSTĘPOWANIE 3
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.
Emitent nie jest stroną przedmiotowego postępowania, jednak rozstrzygnięcie Komisji Nadzoru
Finansowego w tym zakresie może mieć istotne znaczenie dla Spółki.

 POSTĘPOWANIE 4
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.
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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.
W dniu 14 stycznia 2016 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie odnośnie skargi wniesionej przez
Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na postanowienie Referendarza Sądowego z dnia 19
października 2015 roku dotyczące wpisu zmian w statucie Spółki Platynowe Inwestycje S.A. na
podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015 roku uchylając w
całości postanowienie o rejestracji zmian wynikających z podjętych uchwał powodując przywrócenie
stanu sprzed dnia 19 października 2015 roku.
IX.

INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH WRAZ Z ICH
OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH
PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG (JEŻELI SĄ ISTOTNE) ALBO ICH GRUP W SPRZEDAŻY
EMITENTA OGÓŁEM, A TAKŻE ZMIANACH W TYM ZAKRESIE W ROKU OBROTOWYM.

Emitent informuje, iż do dnia 30 czerwca 2015 roku Spółka Platynowe Inwestycje S.A.( dawniej AD.
Drągowski S.A.) zajmowała się:
W I kwartale roku 2015
- kupno/sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- pośrednictwo w obrocie nieruchomości
L.p.

1

Adres

ul. Grójecka 78 m 3

Nr KW

WA1M/00438498/0

ul. Etiudy Rewol. 46 m
2 45

3

4

al. Waszyngtona 130 m 5

ul. Żytnia 46 m 3

WA2M/00410946/1

WA6M/00086691/5

WA4M/00093565/1

ul. Wasilkowskiego 11 m
5 30

WA5M/00457071/8

Metraż

33,17

48,10

47,84

42,50

66,60

Liczba
pokoi

Wartość rynkowa

1

240 000 zł

3

350 000 zł

2

325 000 zł

2

290 000 zł

3

450 000 zł
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6 ul. Kordeckiego 62 m 35

7

8

ul. Kordeckiego 50 m 5

ul. J. Olbrachta 13 m 29

9 ul. Prałatowska 4/43

10

11

ul. Targowa 15/48

ul. Równa 12/21

lokal spółdzielczy

WA6M/00185569/5

WA4M/00400796/5
lokal spółdzielczy

WA3M/00462744/1

WA3M/00128289/0

ul. Marszałkowska 83 m
12 56

WA4M/00012559/0

57,00
54,95

51,46
59,80
65,20

34,16

49,00
609,78

3

280 000 zł

2

303 000 zł

3

265 000 zł

3

250 000 zł

2

340 000 zł

2

190 000 zł

3

550 000 zł
3 833 000 zł

W I kwartale 2015 roku, dokonano zakupu 4 lokali za kwotę 1,0 mln złotych według cen zakupu.
Sprzedano 6 lokali za 1,9 mln złotych. Spółka prowadziła systematyczne badania cen transakcyjnych
rynku warszawskiego dla lokali mieszkalnych 1-3 pokojowych. Na bieżąco dokonywane były korekty
proponowanych cen zakupu dla poszczególnych rejonów Warszawy i określonego typu lokali.
Konsekwentne minimalizowanie ryzyka związanego z kupnem, powodował ograniczenie liczby
realizowanych zakupów wyłącznie do tych, których cena była zdecydowanie niższa niż średnia
rynkowa. W obrocie było 11 lokali, których wartość według cen zakupu wynosiła 3,3 mln złotych
prowadzone były przygotowania kolejnych lokali do zakupu. Zwracają uwagę spadki poziomu cen dla
poszczególnych kategorii lokali- średnia obniżka cen transakcyjnych tylko w roku ubiegłym, w ocenie
Spółki przekroczyła 5%. Na przestrzeni całego ubiegłego roku i pierwszego kwartału roku 2015
utrzymywała się na rynku tendencja zniżkowa wobec czego Spółka kontynuowała wynajem około 30%
posiadanych lokali w opcji zamiennej, nie rezygnując ze sprzedaży w cenach korzystnych dla Spółki.
Kwoty uzyskane z wynajmu tych lokali pokrywały koszty związane z utrzymaniem lokali, kompensując
koszty ich nabycia, pozwalając uniknąć strat związanych ze sprzedażą lokali nabytych w okresach
poprzednich. Wskazane powyżej rozwiązanie spójne było z polityką przyjętą przez Spółkę, której
zasadniczym celem było utrzymanie kapitału zaangażowanego w inwestycje Spółki, liczonego nie tyle
cenami nabycia lokali, ale również oceną ich realnej wartości opartą na łącznej powierzchni, lokalizacji
i atrakcyjności.
Przez cały rok 2014 i pierwsze miesiące roku 2015, utrzymywała się niekorzystna sytuacja związana z
udzielaniem kredytów hipotecznych zarówno w zakresie oceny zdolności kredytowej jak i wciąż
wysokiego oprocentowania tych kredytów (pomimo obniżonych stóp procentowych), co przy
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niekorzystnej i mało stabilnej sytuacji ekonomicznej doprowadziło do dalszego wyhamowania akcji
kredytowej i rezygnacji części potencjalnych nabywców z dokonania zakupu własnego lokalu,
szczególnie z wtórnego rynku nieruchomości ( brak dopłat rządowych za zakup lokalu). Pierwszy
kwartał 2015 roku to trzymająca się nadpodaży mieszkań i stosunkowo niewielka liczba transakcji, w
proporcji do liczby oferowanych do sprzedaży lokali. Można go określić jako okres względnej
stabilizacji, która może potrwać jeszcze rok lub dwa. Należy zauważyć, że rynek warszawskich
nieruchomości mieszkaniowych wciąż pozostaje w znacznym stopniu zdominowany przez rynek
deweloperski Trudno liczyć na szybkie ożywienie na rynku wtórnym ze względu na obniżenie stóp
procentowych. Skala obniżek wciąż jest niewielka a oprocentowanie nie przystaje do realiów
kredytowych innych krajów unijnych. Okresu wzrostu rynku można spodziewać się dopiero w
perspektywie kilku lat, co potwierdzałoby doświadczenie rozwiniętych rynków kapitalistycznych, na
których nigdy okres obniżki i stabilizacji rynku nie trwał dłużej niż pięć lat.
Zarząd Platynowe Inwestycje S.A. informuje, iż w dniu 20 kwietnia 2015 roku doszło do podpisania
Umowy Inwestycyjnej. Emitent zobowiązał się do podjęcia szeregu czynności w celu dokonania
wydzielenia oraz wniesienia aportem do Spółki A.Drągowski Sp. z o.o. zorganizowanego
przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 k.c
O powyższych transakcjach Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV.
podpunkcie ISTOTNE ZDARZENIA W ROKU BILANSOWYM oraz poinformował raportem bieżącym nr
9/2015 oraz 10/2015
W wyniku zawarcia Umowy Inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2015r. przeprowadzona została
restrukturyzacja Spółki, której obecnie podstawowym zakresem działalności jest działalność finansowa
, udzielanie pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.
Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r. restrukturyzacją podjęła działalność w
segmencie finansowym. Spółka planuje skupić swoje działania na udzielaniu pożyczek gotówkowych
wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym i z tego tytułu czerpać zyski.
Dnia 30 lipca 2015 roku raportem bieżącym nr 56/2015 Emitent poinformował, iż
Spółka Platynowe Inwestycje S.A. objęła obligacje serii C wyemitowane przez Spółkę Słoneczne
Inwestycje Sp.zo.o.
O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie
ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM
Dnia 30 października 2015 roku raportem bieżącym nr 81/2015 Emitent poinformował, iż
Spółka Platynowe Inwestycje S.A. objęła obligacje oraz dokonała potrącenia wierzytelności.
O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. podpunkcie
ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM.
Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 13/2016 Emitent poinformował, iż
na mocy zawartego porozumienia z dnia 26.02.2016r. ze Spółką Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o. doszło
do wcześniejszego wykupu obligacji serii D.
O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. podpunkcie
ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM.
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Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 14/2016 Emitent poinformował, iż
Spółka w dniu 26.02.2016r. nabyła 947 obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę ZAMZAW Sp.zo.o.
O transakcji Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu u punkcie IV. podpunkcie
ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM.

X.

INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA
RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE, ORAZ INFORMACJE O ŹRÓDŁACH
ZAOPATRZENIA W MATERIAŁY DO PRODUKCJI, W TOWARY I USŁUGI, Z
OKREŚLENIEM UZALEŻNIENIA OD JEDNEGO LUB WIĘCEJ ODBIORCÓW I
DOSTAWCÓW, A W PRZYPADKU GDY UDZIAŁ JEDNEGO ODBIORCY LUB
DOSTAWCY OSIĄGA CO NAJMNIEJ 10% PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY
OGÓŁEM – NAZWY(FIRMY) DOSTAWCY LUB ODBIORCY, JEGO UDZIAŁ W
SPRZEDAŻY LUB W ZAOPATRZENIU ORAZ JEGO FORMALNE
POWIĄZANIA Z EMITENTEM

Emitent informuje, iż do dnia 30 czerwca 2015 roku Spółka Platynowe Inwestycje S.A.( dawniej AD.
Drągowski S.A.) zajmowała się:
W I kwartale roku 2015
- kupno/sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- pośrednictwo w obrocie nieruchomości
W przychodach spółki wyróżniono wyłączenie klientów indywidualnych. Nie wystąpiły w roku 2015 r.
przychody na jednego klienta przekraczające 10% w stosunku do wartości przychodów.
Emitent prowadzi działalność na obszarze Polski. Struktura zaopatrzenia materiałowego jest zmienna
i uzależniona od realizowanych projektów.
Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r. restrukturyzacją podjęła działalność w
segmencie finansowym. Spółka planuje skupić swoje działania na udzielaniu pożyczek gotówkowych
wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym i z tego tytułu czerpać zyski.
W dniu 30 lipca 2015 roku Spółka objęła 935 obligacji imiennych pieniężnych serii C o wartości
nominalnej 5.000 złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.675.000,00 zł wyemitowanych przez
spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie. Obligacje były oprocentowane
w wysokości 6% w skali roku, oprocentowanie było 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 ) która to kwota była powiększona o należne Emitentowi odsetki.
Wykup obligacji został ustalony na dzień 31.10.2015r.
Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. na
dzień 30 lipca 2015r. nie zachodziły powiązania osobowe, Emitent poinformował natomiast, że
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. była spółką powiązaną - znaczącym akcjonariuszem Emitenta
posiadającym łącznie 995.504 akcje Emitenta, która to ilość stanowiła 53,95 % udziału w kapitale
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zakładowym Emitenta oraz uprawniała do oddania 1.646.504 głosów stanowiących 65,96 % udziału w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W dniu 30 października 2015 roku Spółka Platynowe Inwestycje S.A. objęła obligacje serii D spółki
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. oraz dokonała potrącenia wierzytelności.
Zarząd spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że dniu
30.10.2015r. spółka objęła 942 (dziewięćset czterdzieści dwie) obligacje imienne pieniężne serii D
o wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej
4.710.000,00 zł (cztery miliony siedemset dziesięć tysięcy złotych), wyemitowanych przez spółkę
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie
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).
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 Emitent poinformował, 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 poinformował 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, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. na dzień
30 października nie zachodziły powiązania osobowe, Emitent informuje natomiast, że Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. na dzień 30 października była większościowym akcjonariuszem Emitenta.
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Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 13/2016 Emitent poinformował, iż dniu 26.02.2016r.
Emitent zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie porozumienie na mocy
którego spółka Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. dokonała wcześniejszego wykupu 929 obligacji
imiennych pieniężnych serii D o wartości nominalnej 5.000,00 złotych każda, tj łącznej wartości
nominalnej 4.645.000,00, wyemitowanych przez spółkę Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o.
Emitent w związku z wcześniejszym wykupem 929 obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z
o.o. w dniu 26.02.2016r. uzyskał cenę wykupu w łącznej wysokości 4.736.464,65 zł. Cena wykupu
obejmuje wartość nominalną Obligacji w wysokości 4.645.000,00 oraz należne Emitentowi odsetki na
dzień zawarcia porozumienia w kwocie 91.464,65 zł.
Emitent poinformował, że pozostałe 13 z łącznej liczby 942 obligacji serii D spółki Słoneczne Inwestycje
Sp. z o.o. nabytych przez Emitenta w dniu 30.10.2015r. zostało wykupionych przez spółkę Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. we wcześniejszym terminie z którego to tytułu Emitent uzyskał łącznie kwotę
65.000,00 zł obejmującą kwotę wykupu wraz z należnymi emitentowi odsetkami. O objęciu obligacji
serii D spółki Słoneczne Inwestycje Emitent informował raportem bieżącym nr 81/2015 z dnia
30.10.2015r.
Aktualnie Emitent nie posiada żadnych obligacji spółki Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie.
Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. nie
zachodzą powiązania osobowe.
Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 14/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
26.02.2016r. Spółka objęła 947 obligacji imiennych pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000
złotych każda o łącznej wartości nominalnej 4.735.000,00 zł wyemitowanych przez spółkę ZAMZAW
Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie.
Objęcie obligacji spółki ZAMZAW S.A. nastąpiło po cenie emisyjnej 5.000 zł każda tj. za łączną cenę
emisyjną w wysokości 4.735.000,00 zł.
Nabyte przez Emitenta obligacje serii A zostały wyemitowane na mocy Uchwały Zarządu ZAMZAW Sp.
z o.o. w drodze oferty prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata. Obligacje zostały wydane w
formie dokumentu, przekazanego Emitentowi w dniu 26.02.2016r. 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 31.03.2017r. Cena wykupu obligacji przez ZAMZAW Sp. z o.o.
została określona na równi ich wartości nominalnej tj. 5000 zł za każdą obligację tj. za łączną cenę
4.735.000,00 zł która to kwota będzie powiększona o należne Emitentowi odsetki.
Emitent poinformował, że źródłem finansowania nabycia obligacji ZAMZAW Sp. z o.o. są środki własne
Spółki, natomiast inwestycja w obligacje ma charakter inwestycji średnio-terminowej, albowiem
wykup obligacji został ustalony na dzień 31.03.2017r.
Emitent poinformował, również, że pomiędzy Emitentem a spółką ZAMZAW Sp. z o.o. nie zachodzą
powiązania osobowe, Emitent poinformował natomiast, że ZAMZAW Sp. z o.o. jest spółką powiązaną
- znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 997.504 akcje Emitenta, która to ilość
stanowi 54,07 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 1.648.504 głosów
stanowiących 66,05 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W ocenie Zarządu Emitenta kryterium uznania nabytych obligacji spółki ZAMZAW za aktywa o znacznej
wartości jest ich wartość emisyjna.
XI.

INFORMAJCE O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH DLA
DZIAŁALNOŚCI EMITENTA, W TYM ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH
ZAWARTYCH POMIĘDZY AKCJONARIUSZAMI (WSPÓLNIKAMI),
UMOWACH UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI
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1. Dnia 20 kwietnia 2015r. Emitent jako jedna ze stron zawarł z podmiotami powiązanymi Umowę

Inwestycyjną na mocy której doszło do zbycia przedsiębiorstwa Emitenta, zmian w akcjonariacie oraz
zmian w organach Spółki.
 UMOWA INWESTYCJYJNA
Umowa z dnia 20 kwietnia 2015r. została zawarta przez Emitenta z podmiotami powiązanymi wówczas
osobowo z Emitentem osobami tj. z Panem Lechem Drągowskim oraz Panią Danutą Grelewicz
Podgórska pełniącymi na dzień 20 kwietnia 2015 roku funkcje w Zarządzie Emitenta, a także z Panem
Łukaszem Drągowskim pełniącym na dzień 20 kwietnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej
Emitenta i Panią Małgorzatą Drągowską będącą małżonką Prezesa Zarządu i matką Przewodniczącego
Rady Nadzorczej. Wyżej wymienione osoby będące stronami Umowy z dnia 20 kwietnia 2015r. były
również na ten dzień akcjonariuszami Emitenta.
Emitent o zawarciu Umowy Inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2015r. poinformował raportami
bieżącymi nr 9/2015 oraz 10/2015 z dnia 20 kwietnia opisującymi szczegółowo jej przedmiot i
warunki oraz opisał w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIE
W ROKU BILANSOWYM.
 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.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.

 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 opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.
 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
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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.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.
 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.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.

 UMOWA CZASOWEGO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW
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.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.
 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.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.
 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
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM.
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 INFORMACJA O ROZLICZENIU ZNACZĄCEJ UMOWY
Dnia 10 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 11/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
10.02.2016r. zawarł ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. porozumienie o kompensacie
wzajemnych zobowiązań.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE PO ROKU BILANSOWYM.

 ZAWARCIE POROZUMIENIA W ZAKRESIE WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU OBLIGACJI.
Dnia 26 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 13/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
26.02.2016r. zawarł ze Spółką Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o porozumienie na mocy którego doszło do
wcześniejszego wykupu obligacji serii D wyemitowanych przez Spółkę Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE PO ROKU BILANSOWYM

 NABYCIE AKTYWÓW ZNACZĄCEJ WARTOŚCI.
Dnia 10 lutego 2016 roku raportem bieżącym nr 14/2016 Emitent poinformował, iż w dniu
26.02.2016r. Spółka objęła 947 obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę ZAMZAW Spz.o.o. o
łącznej wartości 4 735 000 zł.
Emitent opisał jej przedmiot w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE
WYDARZENIE PO ROKU BILANSOWYM
Wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie było innych znaczących umów dla działalności Emitenta oraz
umów zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami).

XII.

INFORMACJE
O
POWIĄZANIACH
ORGANIZACYJNYCH
LUB
KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE
JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
(PAPIERY WARTOŚCIOWE, INSTRUMENTY FINANSOWE, WARTOŚCI
NIEMATERIALNE I PRAWNE ORAZ NIERUCHOMOŚCI), W TYM
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH POZA JEGO GRUPĄ
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH ORAZ OPIS METOD ICH FINANSOWANIA.

Emitent na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania jest podmiotem zależnym spółki ZAMZAW Sp. z
o.o. który to podmiot posiada łącznie 997 504 akcje spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie,
która to ilość stanowi 54,065 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz
uprawnia do oddania 1 648 504 głosów stanowiących 66,045 % udziału w ogólnej liczbie głosów na
Walnym Zgromadzeniu PLATNOWE INWESTYCJE S.A.
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Emitent o wszelkich tego typu transakcjach poinformował w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV.
podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIE W ROKU BILANSOWYM oraz w punkcie XI.

XIII.

INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ
EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI
POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE WRAZ Z ICH
KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH
TRASAKCJI – OBOWIĄZEK UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ
WSKAZANIE MIEJSCA ZAMIESZCZENIA INFORMACJI W SPRAWOZDANIU
FINANSOWYM

Emitent poinformował, iż o w/w transakcjach w niniejszym sprawozdaniu w punkcie IV. podpunkcie
ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU BILANSOWYM, ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM 2015
oraz w punkcie XI. Sprawozdania. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały dokonane
na warunkach rynkowych.

XIV.

INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM
ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I
POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I
WYSOKIŚCI
STOPY
PROCENTOWEJ,
WALUTY
I
TERMINU
WYMAGALNOŚCI.

Wszelkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zostały wniesione aportem zgodnie z umową
inwestycyjna z dnia 20 kwietnia 2015 roku do spółki A. Drągowski Sp. zo.o. .
Emitent w roku 2015 nie zaciągał pożyczek oraz kredytów.
XV.

INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM
POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM
CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY
PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

Emitent informuję, iż w roku 2015 nie udzielał pożyczek gotówkowych.
XVI.

INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU
OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNINIEM
PORĘCZEŃ
I
GWARANCJI
UDZIELONYCH
JEDNOSTKOM POWIĄZANYM EMITENTA.
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 UMOWA CZASOWEGO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI UDZIAŁÓW
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.
Zabezpieczenie:
Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Rączkowskiego
przekazał 1 weksel własny in blanco Spółce Platynowe Inwestycje S.A.jako zabezpieczenie wykonania
zobowiązań wynikających z Umowy czasowego przeniesienia własności udziałów z obowiązkiem
zwrotu z dnia 28.10.2015r. w zakresie zwrotu udziałów będących przedmiotem tej Umowy oraz w
zakresie zapłaty kary umownej określonej w § 4ust. 2 umowy.
Wystawca weksla niniejszym upoważnił nieodwołalnie Platynowe Inwestycje S.A. do wypełnienia
przekazanego weksla in blanco na kwotę 256.572.000,00 zł .
 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
Zabezpieczenie:
Słoneczne Inwestycje Sp.zo.o. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Andrzeja Rączkowskiego
przekazał 1 weksel własny in blanco Spółce Platynowe Inwestycje S.A. jako zabezpieczenie wykonania
zobowiązań wynikających z Porozumienia.
Emitent o wyżej wymienionych poręczeniach oraz gwarancja poinformował w punkcie V. niniejszego
sprawozdania.
XVII.

OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI DO
CHWILI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

25 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia podjęło uchwałę nr 6

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.

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 %
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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.
miały wartość 256.572.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa
tysiące złotych).
Dnia 21 października 2015 roku raportem bieżącym nr 70/2015 Emitent poinformował, iż 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 w tym podwyższenia kapitału
w drodze emisji akcji serii F
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS na mocy postanowienia
z dnia 14 stycznia 2016r. dokonał uchylenia postanowienia o rejestracji zmian z dnia 19.10.2015 r.
Wobec powyższego Emitent informuje, że po jego stronie powstał obowiązek zwrotu na rzecz spółki
Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. wniesionego wkładu na pokrycie akcji serii F.
Wobec należytego rozliczenia się przez Emitenta ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp.z o.o. Emitent
informuje, że środki pozyskane z emisji akcji serii F zostały zwrócone na rzecz spółki Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o.
XVIII.

NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CEL ICH NABYCIA,
LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH
UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu tego typu transakcje nie miały miejsca w roku 2015.

XIX.

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W
RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW ZA DANY
ROK

Spółka PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. nie publikowała prognozy finansowej na 2015 rok, ani też na
którykolwiek z jego kwartałów.

XX.

OCENA WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA
ZASOBAMI FINANSOWYMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNINIEM
ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ,
ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE
EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA
TYM ZAGROŻENIOM

Wszelkie zobowiązania zostały wniesione aportem zgodnie z umową inwestycyjna z dnia 20 kwietnia
2015 roku.
Wedle najlepszej wiedzy Zarządu w roku 2015 Spółka nie posiadała zobowiązań.
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XXI.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM
INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH
ŚRODKÓW, Z UWZGĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE
FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

Emitent wszystkie możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych zawarł we wcześniejszych
elementach sprawozdania.
XXII.

OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA
WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY 2015, Z OKREŚLENIEM STOPNIA
WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA
OSIĄGNIĘTY WYNIK

W ocenie Zarządu istotnymi zdarzeniami mającym wpływ na wynik finansowy emitenta, które miały
miejsce w roku 2015 r. były następujące wydarzenia:

1.W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent prowadził działalność gospodarczą w zakresie
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, na którym to rynku, utrzymywała się niekorzystna sytuacja
związana z udzielaniem kredytów hipotecznych zarówno w zakresie oceny zdolności kredytowej jak i
wciąż wysokiego oprocentowania tych kredytów (pomimo obniżonych stóp procentowych), co przy
niekorzystnej i mało stabilnej sytuacji ekonomicznej doprowadziło do dalszego wyhamowania akcji
kredytowej i rezygnacji części potencjalnych nabywców z dokonania zakupu własnego lokalu,
szczególnie z wtórnego rynku nieruchomości ( brak dopłat rządowych za zakup lokalu). Pierwszy
kwartał 2015 roku w którym Spółka prowadziła jeszcze działalność operacyjną w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami to trzymająca się nadpodaży mieszkań i stosunkowo niewielka liczba
transakcji, w proporcji do liczby oferowanych do sprzedaży lokali. Można go określić jako okres
względnej stabilizacji, która może potrwać jeszcze rok lub dwa. Należy zauważyć, że rynek
warszawskich nieruchomości mieszkaniowych wciąż pozostaje w znacznym stopniu zdominowany
przez rynek deweloperski Trudno liczyć na szybkie ożywienie na rynku wtórnym ze względu na
obniżenie stóp procentowych. Skala obniżek wciąż jest niewielka a oprocentowanie nie przystaje do
realiów kredytowych innych krajów unijnych. Okresu wzrostu rynku można spodziewać się dopiero w
perspektywie kilku lat, co potwierdzałoby doświadczenie rozwiniętych rynków kapitalistycznych, na
których nigdy okres obniżki i stabilizacji rynku nie trwał dłużej niż pięć lat. Opisana wyżej sytuacja miała
negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w pierwszym półroczu.
Do dnia wydzielenia i zbycia przedsiębiorstwa Spółki tj. do dnia 20 kwietnia 2015r. w spółce
występowały zobowiązania warunkowe w związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami na rzecz
otrzymanych kredytów wynikających z Umowy: z dnia 19 grudnia 2007 roku, przedłużona czterema
aneksami, zawarta na okres od 19.12.2007 r. do 18 lipca 2016 r., kredytodawca Bank Ochrony
Środowiska S.A. Siedziba: Warszawa, ul. Żelazna 32 , Numer umowy 422/12/2007/1287/K/OBR.
Przedmiot kredyt obrotowy odnawialny. Aneksem nr 4 z dnia 18 lipca 2014 r., wartość kredytu została
podniesiona z 3.000.000,-zł do kwoty 3.600.000,- zł, oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone
na stawkę WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów w PLN. Marża banku wynosiła 3,00 punkty
procentowe w stosunku rocznym. Odsetki od wykorzystanego kredytu nalicza się w miesięcznych
okresach obrachunkowych, których kwota obciąża rachunek kredytobiorcy w ostatnim dniu każdego
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miesiąca. Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, to jest skupu i sprzedaży lokali na zlecenie klientów. Zabezpieczenie: weksel
własny spółki In blanco z deklaracja wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku prawo bankowe (Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 roku z późniejszymi
zmianami), hipoteka kaucyjna do kwoty 5.600.000,- zł na nieruchomości należącej do Lecha i
Małgorzaty Drągowskich oraz cesja praw z polis ubezpieczeniowych od ognia i zdarzeń losowych.
Zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 20.04.2015r. wszystkie zobowiązania warunkowe oraz aktywa
warunkowe zostały wniesione aportem do spółki A. Drągowski Sp.zo.o.

Emitent po dniu wydzielenia przedsiębiorstwa zgodnie z Umową Inwestycyjną 20.04.2015r. podjął
działania mające na celu restrukturyzację Spółki oraz podjęcie działalności gospodarczej w sektorze
finansów, Emitent poczynił inwestycje w Obligacje korporacyjne wyemitowane przez Spółkę Słoneczne
Inwestycje Sp. z o.o. w Warszawie. Zgodnie z porozumieniem z dnia 26.02.2016r. obligacje zostały
wykupione za łączną kwotę 4 736 464,65 zł. Aktualnie Emitent posiada 947 obligacji imiennych
pieniężnych serii A o wartości nominalnej 5.000,00 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej
4.735.000,00 zł. wyemitowane przez Spółkę ZAMZAW Sp.zo.o. Emitent w roku obrotowym planował
rozpoczęcie działalności w zakresie udzielania pożyczek na rzecz wybranych podmiotów. W
szczególności w tym zakresie Emitent planował wykorzystać środki pozyskane z Emisji akcji serii F na
mocy uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 września 2015r. Jednakże ze względu
na działania Komisji Nadzoru Finansowego opisane w punkcie IV. podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA
W ROKU BILANSOWYM ,ISTOTNE WYDARZENIA PO ROKU BILANSOWYM, Emitent musiał czasowo
wstrzymać działania w tym zakresie.
Powyższe czynniki o szczególnym charakterze miały wpływ osiągnięte w roku 2015r. przez Emitenta
wyniki finansowe.
Emitent poinformował w niniejszym sprawozdaniu o nietypowych zdarzeniach mających wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe w 2015 roku w punkcie IV., podpunkcie ISTOTNE WYDARZENIA W ROKU
BILANSOWYM oraz w punkcie XI. Niniejszego sprawozdania.
XXIII.

WAŻNIEJSZE OSIAGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Emitent nie prowadzi tego typu działań.
XXIV.

CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW
ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS
PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO
KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM,
ZA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZAMIESZCZONE W ROPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM
ELEMENTÓW STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

Emitent poinformował w punkcie V. podpunkcie PERSPEKTYWA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA
niniejszego sprawozdania o istotnych czynnikach dla rozwoju działalności wraz ze strategią na
przyszłość Emitenta.
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XXV.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA
PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W okresie objętym Sprawozdaniem, Spółka dokonała wniesienia zorganizowanej części
przedsiębiorstwa w skład którego wchodziły: wszelkie wartości niematerialne i prawne, rzeczowe
aktywa trwałe Emitenta, w tym: nieruchomości, wszelkie zapasy w tym lokale przeznaczone do obrotu,
pracownicy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów cywilno-prawnych oraz wierzytelności,
wszelkie środki pieniężne zaewidencjonowane na kontach bankowych oraz w kasie, wszelkie
należności i zobowiązania zaewidencjonowane w księgach oraz bierne i czynne rozliczenia
międzyokresowe zaewidencjonowane w księgach Emitenta, z wyłączeniem 37.000 akcji własnych
Emitenta.
Zbycie przedsiębiorstwa nastąpiło poprzez jego wniesienie, jako wkładu niepieniężnego (aportu) na
pokrycie podwyższenia kapitału spółki A.Drągowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (00-924) przy ul. Kopernika 36/40, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem
KRS 0000553221. Rynkowa wartość przedsiębiorstwa Emitenta w rozumieniu art. 55(1)_kc
przeniesionego na spółkę A.Drągowski Sp. z o.o. wyniosła 4.500.000 zł.
Obecnie Emitent skupia swoje działania w sektorze finansowym, a nadto zamierza podjąć działalność
w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.

XXVI.

UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI
PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB
ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB
GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA
EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

Wedle najlepszej wiedzy Emitenta umowy takie w Spółce nie występują.
XXVII.

WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ, NAGRÓD LUB KORZYŚCI, W TYM
WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH LUB PREMIOWYCH
OPARTYCH NA KAPITALE EMITENTA, W TYM PROGRAMÓW OPARTYCH
NA OBLIGACJACH Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA, ZAMIENNYCH,
WARRANTACH SUBSKRYPCYJNYCH (W PIENIĄDZU, NATURZE LUB
JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE), WYPŁACONYCH, NALEŻNYCH LUB
POTENCJALNIE NALEŻNYCH, ODRĘBNIE DLA KAŻDEJ Z OSÓB
ZARZĄDZAJĄCYCH
I
NADZORUJĄCYCH
EMITENTA
W
PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY
ODPOWIEDNIO BYŁY ONE ZALICZANE W KOSZTY, CZY TEŻ WYNIKAŁY Z
PODZIAŁU ZYSKU; W PRZYPADKU GDY EMITENTEM JEST JEDNOSTKA
DOMINUJĄCA LUB ZNACZĄCY INWESTOR - ODDZIELNIE INFORMACJE O
WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANYCH Z TYTUŁU
PEŁNIENIA
FUNKCJI
WE
WŁADZACH
JEDNOSTEK
PODPORZĄDKOWANYCH; JEŻELI ODPOWIEDNIE INFORMACJE ZOSTAŁY
PRZEDSTAWIONE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM - OBOWIĄZEK
UZNAJE SIĘ ZA SPEŁNIONY POPRZEZ WSKAZANIE MIEJSCA ICH
ZAMIESZCZENIA W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
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Wszelkie wynagrodzenia, nagrody , korzyści zostały zamieszczone w sprawozdaniu finansowym w
NOTA .48 WYNAGRODZENIA WYŻSZEJ KADRY KIEROWNICZEJ I RADY NADZORCZEJ.
Dla każdej jednostki zarządzającej oraz nadzorującej :
Od dnia 01.01.2015 do 30.06.2015r.
ZARZĄD:
Lech Drągowski – 159 700 zł
Danuta Grelewicz – Pogórska 38 250 zł
Bogumiła Stańczak – 5 495 zł
RADA NADZORCZA- Wynagrodzenie
Łukasz Drągowski - 5 250
Danuta Ślusarek- 0
Dorota Cywińska – 4 492 zł
Anna Hermanowicz – 5 250 zł
Małgorzata Montwił – 5 250 zł
RADA NADZORCZA- Pozostałe wynagrodzenia
Łukasz Drągowski – 42 348 zł
Danuta Ślusarek- 0
Dorota Cywińska – 3 501 zł
Anna Hermanowicz – 30 258 zł
Małgorzata Montwił – 26 057 zł
Dla każdej osoby zarządzającej oraz nadzorującej :
W dniu 28.05.2015r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej została podjęta uchwała o wynagrodzeniu dla
Prezesa Zarządu Mateusza Kierzkowskiego, która weszła w życie z dniem 09.06.2015r.
Od dnia .09.06.2015 do 31.12.2015r.
ZARZĄD – wynagrodzenie z tytułu powołania
Mateusz Kierzkowski – 8 416, 67 zł
W dniu 26.05.2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr. 25 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej, która to uchwała weszła w życie z dniem 01.07.2015r.
Od dnia .01.07.2015 do 31.12.2015r.
RADA NADZORCZA- wynagrodzenie
Agnieszka Gujgo - 3 600 zł
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Kamil Koralewski- 2 800 zł
Ina Liashkova-3 200 zł
Eliza Studzińska- 2 600 zł
Gabriela Zawitowska- 2 600 zł
XXVIII.

OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH
AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W
JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU
OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ
OSOBY ODDZIELNIE)

Zarząd:
Mateusz Kierzkowski - nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za
rok 2015.
Rada Nadzorcza:
1.Agnieszka Gujgo- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok
2015.
2.Ina Liashkova- nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za rok 2015.
3.Kamil Konrada Koralewski-nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego
za rok 2015.
4.Eliza Sylwia Studzińska-nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania finansowego za
rok 2015.
5.Gabriela Mariola Zawitowska-nie posiada akcji Emitenta na dzień publikacji sprawozdania
finansowego za rok 2015.
Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku oraz dzień
publikacji raportu prezentuje się w następujący sposób:
Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp. AKCJONARIUSZ
1

ZAMZAW Sp.zo.o. *

L. AKCJI

%
L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
AKCJI

997 504

54,07

1 648 504

66,05

2

POZOSTALI

847 496

45,93

847 496

33,95

3

RAZEM

1 845 000

100

2 496 000

100%

*Emitent poinformował, że Spółka ZAMZAW Sp.zo.o. posiadała łącznie 997 504 akcje spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowiła 54,065 % udziału w kapitale
zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawniała do oddania 1 648 504 głosów
stanowiących 66,045 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATNOWE
INWESTYCJE S.A., w tym:
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- 651 000 akcji imiennych uprzywilejowanych PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to
ilość stanowi 35,28 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do
oddania 1 302 000 głosów stanowiących 52,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A., oraz
- 346 504 akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość
stanowi 18,78 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do
oddania 346 504 głosów stanowiących 13,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.,
Akcjonariat Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. na dzień 21 marca 2016 roku

Lp. AKCJONARIUSZ

L. AKCJI %
L. GŁOSÓW % GŁOSÓW
AKCJI

1

ZAMZAW Sp.zo.o. *

997 504

54,07

1 648 504

66,05

2

PAWEŁ RATYŃSKI **

204 408

11,08

204 408

8,19

2

POZOSTALI

643 088

34,85

643 088

25,76

3

RAZEM

1 845 000

100

2 496 000

100%

* Emitent informuje, że aktualnie Spółka ZAMZAW Sp.zo.o. posiada łącznie 997 504 akcje spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 54,065 % udziału w kapitale
zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania 1 648 504 głosów stanowiących
66,045 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATNOWE INWESTYCJE S.A., w
tym:
- 651 000 akcji imiennych uprzywilejowanych PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to
ilość stanowi 35,28 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do
oddania 1 302 000 głosów stanowiących 52,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A., oraz
- 346 504 akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość
stanowi 18,78 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do
oddania 346 504 głosów stanowiących 13,88 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.,
**Emitent informuje, iż aktualnie Paweł Ratyński posiad łącznie 204 408 akcje spółki PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. w Warszawie, która to ilość stanowi 11,08 % udziału w kapitale zakładowym
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. oraz uprawnia do oddania 204 408 głosów stanowiących 8,19 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu PLATNOWE INWESTYCJE S.A.
XXIX.

INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ
ZAWARTYCH PO DNIU BILANSOWYM), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W
PRZYSZŁOŚCI NASTAPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH
AKCJI
PRZEZ
DOTYCHCZASOWYCH
AKCJONARIUSZY
I
OBLIGATARIUSZY

Emitent informuję, iż takie umowy nie są mu znane.
XXX.

INFORMACJA O SYSYTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce nie wdrożono systemu kontroli programów akcji pracowniczych.
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XXXI.

INFORMACJE O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA

ROK 2015
Rada Nadzorcza PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. dokonała wyboru podmiotu, który przeprowadzi
badanie i oceni jednostkowe sprawozdanie finansowe PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za 2015 rok.
W dniu 26.01.2015 r. Spółka podpisała umową z podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą:
PKF Consult Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-695 przy ul. Orzycka 6 lok. 1B.
KRS 0000579479;
NIP 521-052-77-10;
REGON 010143080
Nr. 477 na liście biegłych rewidentów prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Strony uzgodniły wynagrodzenie:
 za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2015, w kwocie
20.000,00 złotych netto.
ROK 2014
Rada Nadzorcza AD. Drągowski S.A.( obecnie PLATYNOWE INWESTYCJE S.A.) dokonała wyboru
podmiotu, który przeprowadzi badanie i oceni jednostkowe sprawozdanie finansowe PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. za 2015 rok oraz za I półrocze 2014 roku.
W dniu 25.04.2014 r. Spółka podpisała umową z podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą:
PKF AUDYT Sp. z o.o. ( na dzień przekazania raportu PKF CONSULT Sp. z o.o. ) z siedzibą w Warszawie
02-695 przy ul. Orzycka 6 lok. 1B
Nr. 477 na liście biegłych rewidentów prowadzonej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Strony uzgodniły wynagrodzenie:
 za badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014 oraz za przegląd
za I półrocze 2014 roku, w kwocie 23.000,00 złotych netto.
Warszawa, dnia 21 marca 2016 roku
___________________________
Prezes Zarządu
Mateusz Kierzkowski
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