
Uchwała Nr 61/2017 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 
 

w sprawie nałożenia na spółkę INNOVATIVE COMMERCE A.S.  
dodatkowych obowiązków w związku z funkcjonowaniem tej spółki na rynku NewConnect  

oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki  
 

§ 1 
 
Na podstawie § 10a oraz § 15b ust. 1 lit. b) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zobowiązać spółkę INNOVATIVE 
COMMERCE A.S. do:  
 
1)    zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S. oraz jej perspektyw na 
przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez spółkę 
INNOVATIVE COMMERCE A.S. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;   
 
2)    opublikowania dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, w formie raportu 
bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; 
 
3)    opublikowania wycen wartości Spółki sporządzonych w oparciu o co najmniej dwie różne metody wyceny, dokonanych przez biegłego rewidenta 
spełniającego wymogi, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2016 poz. 1000); 
 
4)    opublikowania stanowiska zarządu Spółki odnośnie do jej wartości, niezależnie od wartości Spółki wynikającej z wyceny na podstawie kursów notowań 
akcji tej spółki na rynku NewConnect.  

 
§ 2 

 
1.    Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia zawiesić obrót akcjami spółki 
INNOVATIVE COMMERCE A.S., oznaczonymi kodem „CZ0008467735”, do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu przekazania Giełdzie oraz 
opublikowania, w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect, wszystkich dokumentów i informacji, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem 
postanowień § 3.  
 
2.    W okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S. mogą być przyjmowane, 
modyfikowane i anulowane. 

 
§ 3 

 
W przypadku ziszczenia się przesłanek formalnych umożliwiających wznowienie obrotu akcjami spółki INNOVATIVE COMMERCE A.S. na rynku NewConnect, 
oraz pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie poweźmie uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości, rzetelności lub kompletności opublikowanych przez 
Spółkę dokumentów lub  informacji, o których mowa w § 1, lub nie stwierdzi do tego czasu innych uchybień w zakresie przestrzegania przepisów 
obowiązujących w alternatywnym systemie lub wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, uzasadniających dalsze zawieszenie obrotu jej 
akcjami, informacja o dniu wznowienia tego obrotu zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie 
internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wznowienia obrotu. 

 
§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2017 r.  


