Tytuł: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienia o podejrzeniu dokonania przestępstw
w zakresie manipulacji kursem, informacji poufnych i tajemnicy zawodowej (naruszenie MAR, Ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi i Kodeksu Karnego)
Data sporządzenia: 14.08.2018 r.
Spółka: Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Treść:
Zarząd spółki Mennica Skarbowa S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że z uwagi na
zaobserwowane znaczące obniżenia kursu akcji Spółki na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 18.05.2018 r. - 24.05.2018 r., co nie było uzasadnione
informacjami przekazywanymi przez Spółkę do publicznej wiadomości w wykonaniu przez nią odpowiednich
obowiązków informacyjnych, czy też jakimikolwiek wydarzeniami lub okolicznościami odnoszącymi się
bezpośrednio do Spółki, w tym jej sytuacji ekonomicznej, po dokonaniu odpowiednich analiz wewnętrznych,
w dniu dzisiejszym Spółka przesłała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o podejrzeniu
popełnienia przestępstw z art. 180, 181, 182 oraz 183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (tj. z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, dalej: „Ustawa”), naruszeń lub
potencjalnych naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia
16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (NARUSZENIA MAR) oraz z art. 266 § 1 Kodeksu Karnego
(tj. z dnia 29.11.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204, dalej: „Kodeks Karny”), tj. przestępstw:
1. bezprawnego ujawniania i posługiwania się informacjami poufnymi, a także bezprawnego ujawniania
tajemnic przedsiębiorstwa (tajemnicy zawodowej) w okresie ostatnich kilku miesięcy, a w sposób
szczególnie intensywny w dniach 17,18,19 maja 2018 r. i dalej do dnia dzisiejszego, na stronach
internetowych: forum bankier.pl,
gowork.pl, igpw.pl przez byłych pracowników Spółki
i przedsiębiorców współpracujących ze Spółką w ramach umowy agencyjnej (zwanych dalej łącznie: „byli
pracownicy”) co wyczerpuje znamiona przestępstw stypizowanych w art. 180, 181 Ustawy, w związku
z art. 14 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (dalej: „Rozporządzenie”) lub co najmniej art. 266 § 1 Kodeksu
Karnego (Dz.U. 2017.2204, tj. z dnia 29.11.2017 r.);
2. nakłaniania poprzez sugerowanie jakoby przez osoby „dobrze poinformowane” do zbycia instrumentów
finansowych, których dotyczą ujawniane bezprawnie informacje poufne, a także bezprawnie ujawniane
tajemnice przedsiębiorstwa, w okresie ostatnich kilku miesięcy, a w sposób szczególnie intensywny
w dniach 17,18,19 maja 2018 r. i dalej do dnia dzisiejszego, na stronach internetowych: forum bankier.pl,
gowork.pl, igpw.pl, przez byłych pracowników, co wyczerpuje znamiona przestępstwa stypizowanego
w art. 182 Ustawy, w związku z art. 14 lit. b Rozporządzenia;
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3. manipulowania kursem akcji Spółki w okresie ostatnich kliku miesięcy, a w sposób szczególnie
intensywny w dniach 17,18,19 maja br. i dalej do dnia dzisiejszego, poprzez rozpowszechnianie za
pośrednictwem internetu (na stronach internetowych forum bankier, gowork, igpw) nieprawdziwych
informacji i plotek, które wprowadzały lub mogły wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na akcje
Spółki, a szczególnie ich ceny rynkowej, przez byłych pracowników, którzy rozpowszechniając te
informacje wiedzieli lub powinni byli wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające
w błąd, tj. przestępstwo określone w art. 183 ust. 1 Ustawy w związku z art. 15 i 12 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia;
4. zawierania porozumień z innymi osobami mających na celu manipulację opisaną w pkt powyżej,
tj. przestępstwo określone w art. 183 ust. 2 Ustawy w związku z art. 15 i 12 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.
Spółka podejmie wszelkie środki prawne w celu ochrony dobrego imienia Emitenta, Zarządu, pracowników
oraz Akcjonariuszy Spółki, a także będzie bronić jej interesu ekonomicznego, renomy i wypracowanego
zaufania na rynku kapitałowym oraz na rynku metali i kamieni szlachetnych.
Osoby reprezentujące Spółkę:
Jarosław Żołędowski – Prezes Zarządu
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