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Apel SII o nieuwzględnienie wniosku o zawieszenia obrotu akcjami  
Saule Technologies S.A. 

 
 
W związku z opublikowanym przez spółkę Saule Technologies S.A. raportem bieżącym ESPI 
nr 33/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., informującym o złożeniu wniosku do Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie o zawieszenie obrotu jej akcjami, Stowarzyszenie Inwestorów 
Indywidualnych zwraca się z prośbą do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
o oddalenie przedmiotowego wniosku złożonego przez Zarząd Saule Technologies S.A. jako 
całkowicie bezzasadnego i destabilizującego kurs akcji Spółki. 
 
Uzasadniając swoje stanowisko Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wskazuje, że brak 
jest jakichkolwiek publicznie dostępnych powodów dla złożenia wniosku u zawieszenie obrotu 
akcjami spółki Saule Technologies S.A., w szczególności zaś o treści wskazanej w raporcie 
bieżącym nr 33/2022. 
 
Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniosek o zawieszenie notowań akcji 
Emitenta na czas nieokreślony, alternatywnie do dnia łącznego spełnienia się następujących 
warunków: 
1) zarejestrowania akcji serii E Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

z siedzibą w Warszawie; 
2) prawomocnego oddalenia powództwa o uchylenie uchwały Nr 4/02/2022 Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta; 
3) dopuszczenia przez GPW akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemu obrotu New 

Connect. 
w żaden sposób nie służy ochronie interesów akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii E 
Emitenta, które docelowo będą dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 
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NewConnect. Bezpodstawnie narusza natomiast prawa i interesy akcjonariuszy posiadających 
akcje Spółki już znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect, dodatkowo niebezpiecznie 
destabilizując ich kurs. 
 
W ocenie SII fakt wytoczenie powództwa przeciwko uchwaleniu emisji akcji serii E Saule 
Technologies S.A. nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo obrotu tymi akcjami na rynku 
NewConnect. Gdyby emisja akcji serii E stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu, Spółka 
mogłaby wnioskować o ich niedopuszczenie do obrotu na NewConnect, nie zaś o zawieszenie 
obrotu wszystkich akcji już w tym obrocie się znajdujących. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, 
że okoliczności związane z emisją, które mogą zostać uznane za niezgodne z zasadami 
publicznego obrotu zostały szczegółowo przedstawione we „Wspólnym stanowisku Rady 
Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2018 r. 
w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego”, dostępnym pod internetowym: 
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/Wspolne_stanowisko_RG_ZG.pdf i niewątpliwie mogą 
zostać odniesione do wniosku o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect.  
Spółka w swoim publicznym przekazie nie powołuje się jednak na żadne z tych okoliczności. 
 
Z zasady obrót akcjami na rynku publicznym nie może natomiast sam w sobie stanowić zagrożenia 
dla bezpieczeństwa właścicieli akcji jeszcze do tego obrotu nie wprowadzonych. Wyjątek może 
stanowić sytuacja, gdy sam emitent narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub 
przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu, na co jednak Spółka w swoim 
zawiadomieniu także nie wskazuje. Przyczyną zawieszenia obrotu mogłaby być manipulacja 
kursem akcji. Dostępne publicznie informacje nie pozwalają jednak wnioskować by zdarzenie 
takie w ostatnim czasie miało miejsce.  
 
Zarząd Spółki nie przedstawił również żadnego uzasadnienia w jaki sposób obrót akcjami Saule 
Technologies S.A. na rynku NewConnect miałby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jej 
akcjonariuszy posiadających akcje serii E Spółki, ani tym bardzie w jaki sposób zawieszenie obrotu 
pozostałymi akcjami Spółki na rynku NewConnect miałoby chronić interesy jej akcjonariuszy 
posiadających akcje serii E. 
 
Skutkiem złożenia przez Zarząd Saule Technologies S.A. wniosku o zawieszenie obrotu akcjami 
jest natomiast gwałtowna przecena akcji Spółki na NewConnect, których kurs w bardzo krótki 
czasie spadł z 3,70 zł do 2,65 zł, czyli aż o ponad 28 procent! 
 
Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zawieszenie obrotu jej akcjami bez rzetelnego 
i szczegółowego wyjaśnienia przyczyn jego złożenia jest działaniem destabilizującym kurs akcji 
Saule Technologies S.A. i uniemożliwiającym podejmowanie decyzji o ich zakupie lub sprzedaży 
Inwestorzy nie są bowiem w stanie rzeczowo ocenić ani sytuacji Spółki, ani zamiarów jej Zarządu. 
Dlatego też działanie takie spotyka się z dezaprobatą ze strony Stowarzyszenia Inwestorów 
Indywidualnych jak i zgłaszających się do niego akcjonariuszy Saule Technologies S.A.  
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Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca się do Giełdhy 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z prośbą o nieuwzględnienie (oddalenie) wniosku 
Saule Technologies S.A. o zawieszenie obrotu akcjami Spółki i wezwanie Zarządu ww. Spółki 
do szczegółowego umotywowania podejmowanych działań. 
 
 

Z poważaniem 
 
Jarosław Dominiak 
    Prezes Zarządu 
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