
        Opole, dnia 14 sierpnia 2015 roku.  
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU INFRA S.A.  
DOTYCZĄCE SPADKU KURSU AKCJI 

 
Szanowni Akcjonariusze oraz Uczestnicy rynku kapitałowego,  
 
W związku z otrzymanymi licznymi zapytaniami z Państwa strony, co do spadku kursu akcji 
Infra S.A. (dalej „Infra” lub „Emitent”, „Spółka”) w ostatnich dniach, przekazujemy 
następujące informacje:  
 
Zgodnie z przeprowadzonymi przez Zarząd Spółki analizami, nie odnajduje on przyczyn 
takiego stanu rzeczy. Należy zdecydowanie podkreślić, że spadek ten nie wynika 
z prowadzonych przez Spółkę niekorzystnych działań czy pogorszenia się jej sytuacji 
finansowej. Zarząd jako założyciel oraz obecnie największy akcjonariusz INFRA S.A. pragnie 
podkreślić, iż bezwzględnie zależy mu na budowaniu wartości przedsiębiorstwa oraz na 
ochronie wszelkich interesów mniejszościowych akcjonariuszy.  
 
Obserwowany w ostatnim czasie spadek kursu akcji ma dla Zarządu istotne znaczenie i na 
bieżąco wspólnie z doradcami analizuje obecną sytuację. Zarząd Emitenta nie ma 
bezpośredniego wpływu na kurs akcji Infra, dlatego też dotychczas nie zabierał w tej sprawie 
głosu. Spółka posiada pełną wiedzę, co do wykonywanych obowiązków informacyjnych i o 
wszelkich istotnych zdarzeniach, mających wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i 
finansową informuje w ramach raportów bieżących i okresowych EBI.  
 
W ostatnim czasie w Spółcenie zaszły żadne istotne zmiany, które miałyby istotny wpływ na 
prowadzoną działalność, dlatego też obserwowany spadek kursu nie ma fundamentalnego 
uzasadnienia. Jednocześnie mamy świadomość, iż rynek NewConnect charakteryzuje się 
znaczącymi wahaniami kursu akcji, co może uniemożliwić uzyskanie rynkowej wyceny Spółki, 
adekwatnej do jej rzeczywistej wartości. 
 
Zarząd Infra, ze swojej strony na bieżąco realizuje strategie Spółki, przystępuje do nowych 
przetargów w zakresie obsługi nowych zleceń na realizowane przez Emitenta usługi. 
 
Nie są znane Zarządowi na dzień bieżący informacje, które w jakikolwiek sposób mogłyby 
mieć wpływ na niekorzystną wycenę akcji. Spółka realizuje wszystkie cele i plany tak jak 
podała to w Dokumencie Informacyjnym z dnia 29 kwietnia 2015 r. i odnosi się w raportach 
bieżących i okresowych. Emitent ani jego władze nie mają żadnego wpływu, na indywidualne 
decyzje inwestorów, którzy w wyniku niekorzystnej atmosfery inwestycyjnej podjęli decyzje 
o sprzedaży, zapewne nie tylko akcji Infra, ale również wielu innych instrumentów 
finansowych.  
 
Zarząd z całą pewnością jednak stwierdza, że w Spółce nie pojawiły się jakiekolwiek 
negatywne okoliczności, które mogłyby mieć bezpośrednie, czy pośrednie znaczenie dla 
spadku wartości akcji Infra. Jak wynika z ostatniego opublikowanego sprawozdania 



finansowego Spółki, poziom zobowiązań Infra uległ natomiast znacznemu obniżeniu w 
stosunku do roku poprzedniego.  
 
Jako Zarząd Spółki publicznie notowanej przypominamy również, że cena walorów spółki  
o takim statusie, zależy nie tylko od aktywności władz spółki czy dokonaniach finansowych 
Emitenta jako podmiotu gospodarczego, ale także od indywidualnych działań, 
podejmowanych przez inwestorów będących w posiadaniu akcji Infra, na które Spółka ani jej 
Zarząd, czy też Rada Nadzorcza nie mają wpływu. 
 
Infra ani jej Zarząd nie ponoszą odpowiedzialności za suwerenne decyzje inwestycyjne 
akcjonariuszy, które przekładają się na obecną ceną akcji Spółki, a tym samym na jej rynkową 
kapitalizację. Dodatkowo należy podkreślić, że do dnia dzisiejszego żaden ze znaczących 
akcjonariuszy Spółki nie zawiadomił o zmianie stanu posiadania w wyniku zbycia akcji Infra, 
co dodatkowo umacnia Zarząd w przekonaniu o zasadności powyższych wniosków. 
Pragniemy Państwa zapewnić, że Spółka konsekwentnie realizuje przyjętą i opublikowaną 
strategię oraz wdrożone założenia biznesowe. 
 
Podsumowując, według posiadanej i przekazanej przez Zarząd wiedzy, w Spółce nie wystąpiły  
żadne zdarzenia, które mogłyby być przyczyną zniżkowania kursu akcji.  
 

Z poważaniem  
Henryk Franecki – Prezes Zarządu 


