
15. Ryzyko zawieszania oraz wykluczenia instrumentów finansowych z alternatywnego 

systemu obrotu na rynku NewConnect 

 

Zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako Organizator 

Alternatywnego Systemu w sytuacjach ściśle określonych w Regulaminie ASO może zawiesić obrót 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: na 

wniosek Emitenta; jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; jeżeli 

Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie; przed podjęciem decyzji  

o wykluczeniu instrumentów finansowych; w przypadku niewykonywania przez Emitenta 

obowiązków określonych w rozdziale V Regulaminu ASO. 

Niezależnie od tego w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z Autoryzowanym 

Doradcą przed upływem okresu 1 roku od dnia pierwszego notowania, z wyłączeniem rozwiązania 

umowy na podstawie zwolnienia; wyrażenia sprzeciwu co do wykonywania obowiązków 

Autoryzowanego Doradcy na podstawie zmienionej lub nowej umowy zawartej z Emitentem; 

zawieszenia prawa do działania Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie; skreślenia 

Autoryzowanego Doradcy z listy Autoryzowanych Doradców. 

Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi 

Emitenta, dla którego podmiot ten wykonuje obowiązki Autoryzowanego Doradcy, jeżeli uzna, że 

wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie lub interes uczestników tego 

obrotu.  

Ponadto zgodnie z §20 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW jako 

Organizator Alternatywnego Systemu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego 

Systemu Obrotu, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta do czasu zawarcia                   

i wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku w przypadku: rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy z Animatorem Rynku, zawieszenia prawa do wykonywania zadań Animatora Rynku  

w alternatywnym systemie. 

Zgodnie z §12 tego Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW może wykluczyć 

instrumenty finansowe z obrotu: na wniosek Emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia 

decyzji w tym zakresie od spełnienia przez Emitenta dodatkowych warunków, jeżeli uzna, że 

wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, wskutek ogłoszenia upadłości Emitenta 

albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków 

w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, wskutek otwarcia likwidacji 

Emitenta. Obligatoryjnie wykluczane są z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 



instrumenty finansowe Emitenta w następujących sytuacjach: gdy wynika to wprost z przepisów 

prawa, gdy zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, lub w przypadku zniesienia 

dematerializacji tych instrumentów oraz po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się 

postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub 

postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków  

w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, GPW może 

zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. W takiej sytuacji zawieszenie obrotu może trwać 

dłużej niż 3 miesiące. 

Zgodnie z art. 78 ust. 2-4 Ustawy o Obrocie: 

- w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu 

lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny 

system obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych 

do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu 

wskazanymi instrumentami finansowymi na okres dłuższy niż 10 dni; 

- w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany  

w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania 

alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwo obrotu dokonywanego w tym 

alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, 

firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi 

instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc; 

- na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza   

z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi 

zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu 

lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub 

powoduje naruszenie interesów inwestorów. 

W świetle pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, co do treści Regulaminu ASO, 

załączników do niego oraz innych regulacji i braku ugruntowanej praktyki, Emitent nie może 

zagwarantować, iż powyżej opisane sytuacje nie będą miały miejsca w odniesieniu do jego 

instrumentów finansowych. 

 


