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Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia .A.Q.. listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1061/2019 Zarządu Giełdy
z dnia 7 października 2019 r.

§1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 17c ust. 8 i 9 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, po ponownym rozpoznaniu sprawy
nałożenia na spółkę VOICETEL COMMUNICATIONS S.A. kary pieniężnej
w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz po zasięgnięciu opinii
Rady Giełdy w przedmiotowej sprawie, postanawia zmienić Uchwałę
Nr 1061/2019 Zarządu Giełdy z dnia 7 października 2019 r. i zmniejszyć
wysokość nałożonej kary pieniężnej do 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2019 r. spółka VOICETEL COMMUNICATIONS S.A.
(„Emitent", „Spółka"), działając na podstawie § 17c ust. 8 Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu („Regulamin ASO"), złożyła wniosek
o ponowne rozpoznanie sprawy w przedmiocie nałożenia na tę spółkę kary
pieniężnej w wysokości 50.000 zł, na podstawie Uchwały Nr 1061/2019
Zarządu Giełdy z dnia 7 października 2019 r.

We wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Emitent wskazuje
na następujące okoliczności:

W ocenie Emitenta, informacje dotyczące zawarcia każdej z umów
mających cechy umów barterowych, (z których przychody odpowiedzialne
były za ponad 99% jego przychodów w roku 2018) nie spełniają
przesłanek, które stanowią o kwalifikacji danej informacji jako informacji
poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR. W ocenie Emitenta podanie
do publicznej wiadomości informacji o odrębnym zawarciu każdej
z ww. umów mogłoby doprowadzić do wprowadzenia w błąd inwestorów
lub potencjalnych inwestorów, z uwagi na charakter rozwojowy prac
będących przedmiotem umów oraz brak cechy cenotwórczości
tej informacji.

W ocenie Emitenta obowiązki informacyjne zawarte w Załączniku Nr 3
do Regulaminu ASO dotyczące raportów bieżących i okresowych
nie precyzują wymogu przekazywania informacji o modelu biznesowym
stosowanym przez Spółkę i umowach, których wynik stanowi prace
rozwojowe Spółki.

W ocenie Emitenta Zarząd Spółki miał świadomość obowiązku
poinformowania rynku o zawarciu ww. umów, stąd też podjął decyzję
o przekazaniu stosownych informacji jako elementu raportów okresowych.
W opinii Spółki, jej raporty okresowe zapewniały niezbędny poziom
informacji, które pozwalały na podejmowanie nieobarczonych błędem
lub niewiedzą decyzji inwestycyjnych. Podobnie, Emitent wskazuje,
że raport roczny Spółki za rok obrotowy 2018 został sporządzony zgodnie
wymogami wskazanymi w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO,
tj. zawierał wszelkie informacje wymagane zgodnie z § 5 ust. 6.1- 6.3
tego załącznika. Spółka przekazała w sprawozdaniu rocznym informację
na temat wpływu modelu biznesowego na wyniki finansowe Spółki,
a biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2018
wydał opinię bez zastrzeżeń, wskazując, że sprawozdanie finansowe Spółki
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„przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej Spółki" oraz
że „zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.".

W ocenie Emitenta, wysokość kary pieniężnej na niego nałożonej powinna
uwzględniać jego sytuację ekonomiczną oraz gotowość do współpracy
w toku postępowania, a także po jego zakończeniu, w tym gotowość
Spółki do zmiany polityki informacyjnej, a tymczasem nałożona
na nią kara pieniężnej w wysokości 50.000 zł jest najdotkliwszą sankcją
przewidzianą Regulaminem ASO. Tym samym biorąc pod uwagę wysokość
kary pieniężnej (w tym uwzględniając również fakt nałożenia na Emitenta
w czerwcu 2019 r. kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł jako
konsekwencji nieterminowego przekazania raportu rocznego za rok 2018),
Spółka wnosi - aby w sytuacji braku uwzględnienia przez Zarząd Giełdy
argumentacji Emitenta i nieodstąpienia od zastosowania kary pieniężnej,
niech Zarząd Giełdy przychyli się do wniosku Spółki o zmniejszenie
nałożonej na nią kary.

W powyższym kontekście Zarząd Giełdy zwraca uwagę, na następujące
okoliczności:

Zarząd Giełdy nakładając na Spółkę karę pieniężną nie formułował zarzutu
naruszenia przez Emitenta przepisów określających zasady sporządzania
sprawozdań finansowych, jak też przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie
publikacji informacji poufnych. Podstawą nałożenia na Emitenta kary
pieniężnej było natomiast nienależyte, w ocenie Giełdy, wykonanie przez
Emitenta dyspozycji § 17 ust. 3 Regulaminu ASO, zgodnie z którym
informacje bieżące i okresowe powinny zawierać informacje odzwierciedlające
specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, oraz
być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu
przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową
emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów wartościowych.
Zarząd Giełdy nie rozstrzygając, czy fakt zawarcia umów o współpracy
o cechach zbliżonych do umów barterowych, stanowił informację spełniającą
kryteria informacji poufnej określonej w Rozporządzeniu MAR, stwierdził
i poddał ocenie fakt, że raport roczny Emitenta za rok 2018 nie zawierał
szczegółowych informacji na temat charakteru umów, z których przychody
wygenerowały 99,35% przychodów Emitenta za rok 2018. Tym samym
informacje zawarte w raporcie rocznym nie spełniały, w ocenie Zarządu
Giełdy, kryterium kompletności, o którym mowa w § 17 ust. 3 Regulaminu
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ASO, co uniemożliwiało inwestorom ocenę dokonania wpływu informacji
przekazanych w raporcie rocznym na sytuację gospodarczą, majątkową
i finansową Emitenta lub na cenę lub wartość jego notowanych papierów
wartościowych.

Z kolei odnosząc się do zarzutu Emitenta, co do braku sprecyzowania
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO obowiązków informacyjnych
dotyczących wymogu przekazywania informacji o modelu biznesowym
stosowanym przez Spółkę i umowach, których wynik stanowi jej prace
rozwojowe , Zarząd Giełdy zauważa, że ocena spełnienia przesłanki, o której
mowa w § 17 ust. 3 Regulaminu ASO, dokonywana jest niezależnie
od katalogu obowiązków informacyjnych wskazanych enumeratywnie
w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO. Brak zamieszczenia w katalogu
informacji publikowanych przez emitentów na podstawie § 3 i §4 Załącznika
Nr 3 do Regulaminu ASO obowiązku publikacji informacji o modelu
biznesowym stosowanym przez Spółkę nie może prowadzić do wniosku,
że Emitent nie ma obowiązku publikacji takich informacji w sytuacji,
gdy informacja taka jest niezbędna dla odzwierciedlenia specyfiki opisywanej
sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny, oraz niezbędna
dla dokonania przez inwestorów prawidłowej oceny wpływu przekazywanych
informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta
lub na cenę bądź wartość notowanych papierów wartościowych.

Odnosząc się natomiast do twierdzenia zawartego we wniosku o ponowne
rozpoznanie sprawy, jakoby zarząd Emitenta podjął decyzję o przekazaniu
stosownych informacji jako elementu raportów okresowych, nie znajduje
ono potwierdzenia w treści raportu rocznego za rok 2018. Emitent zawarł
w raporcie rocznym za rok 2018 ogólne informacje o prowadzonych pracach
rozwojowych i szczegółowym sposobie księgowania zdarzeń gospodarczych
w ramach zawartych umów o współpracy, a także informacje na temat
wpływu prowadzonej polityki rachunkowości na sytuację finansową Emitenta.
Do kwestii tych Giełda nie wniosła jednak zastrzeżeń - zarówno co do zakresu
ujawnień na temat stosowanych zasad rachunkowości, jak i prawidłowości
zastosowanych zasad rachunkowości i informacji na temat wpływu zasad
rachunkowości na sytuację finansową Emitenta. Podstawą nałożenia kary
pieniężnej, jak wskazano powyżej, było natomiast stwierdzenie przez Giełdę
faktu, że raport roczny nie wskazywał, że 99,35% z przychodów osiągniętych
przez Emitenta w 2018 roku w wysokości 23.812.000,00 zł, wygenerowanych
zostało w drodze transakcji o cechach zbliżonych do wymiany barterowej.
Raport roczny Emitenta nie zawierał zatem kompletnych informacji
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pozwalających ocenić specyfikę opisywanej sytuacji, w tym charakter
przychodów zrealizowanych w znacznej wysokości, w związku z czym raport
nie wypełniał dyspozycji, o której mowa § 17 ust. 3 Regulaminu ASO. Należy
przy tym zaznaczyć, że ocena spełniania kryteriów określonych w § 17 ust. 3
Regulaminu ASO dokonywana jest niezależnie od faktu, czy zawartość raportu
rocznego Emitenta obejmuje wszystkie elementy wskazane w § 5 ust. 6.1-
6.3, i czy sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym zostało
zbadane przez biegłego rewidenta.

Zarząd Giełdy odnosząc się do argumentacji Emitenta co do wysokości
nałożonej kary pieniężnej, zwraca uwagę, że wysokość ta ustalona została
przede wszystkim z uwzględnieniem oceny charakteru naruszenia przez
Spółkę przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect oraz oceny wpływu braku przekazania istotnych informacji
dotyczących modelu biznesowego Spółki na możliwość dokonywania rzetelnej
i kompleksowej oceny Emitenta przez inwestorów.

W tym miejscu, należy wskazać dodatkowo, że opublikowanie przez Emitenta
dokumentu zawierającego wyniki przeprowadzonej przez Autoryzowanego
Doradcę analizy i opinii, zgodnie z § 15b ust. l Regulaminu ASO, w opinii
Zarządu Giełdy całkowicie zmieniły ocenę modelu biznesowego Spółki,
jej sytuacji finansowej oraz stopnia komercjalizacji jej produktów. W wyniku
działań podjętych przez Giełdę dopiero z obecnie dostępnych informacji
wynika, że poziom komercjalizacji produktów Spółki jest marginalny, wbrew
wcześniej publikowanym ogólnym informacją wskazującym na szeroką
komercjalizację produktów Spółki. Informacja o osiągniętych w 2018 roku
przychodach w wysokości ponad 23 min zł nabiera tym samym całkowicie
innego znaczenia w powiązaniu z faktem, że ponad 99% tych przychodów
wygenerowanych zostało we współpracy o charakterze wymiany barterowej
z 6 podmiotami, dla których Emitent był jedynym kontrahentem w zakresie
osiągniętych w 2018 roku przez te podmioty przychodów netto ze sprzedaży.
W ocenie Zarządu Giełdy istotność informacji, które nie zostały przekazane
przez Emitenta do publicznej wiadomości, uzasadniały nałożenie kary
pieniężnej w najwyższej możliwej wysokości.

Jednocześnie, Zarząd Giełdy nie podziela stanowiska Emitenta, jakoby Giełda
ukarała już Spółkę w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2018,
z uwagi na fakt, że kara 10.000 zł została nałożona na Spółkę w czerwcu
2019 r. z tytułu samego faktu nieprzekazania raportu rocznego w trybie
i na warunkach określonych w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO, podczas
gdy w przedmiotowej sprawie ocenie poddano nie formalną kompletność
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raportu rocznego za rok 2018, lecz jego zawartość merytoryczną, stwierdzając
brak kluczowych informacji, jakich inwestorzy mieli prawo zasadnie oczekiwać
dla możliwości dokonania prawidłowej oceny sytuacji gospodarczej,
majątkowej i finansowej Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Giełdy zwraca uwagę, iż Emitent
nie przedstawił tym samym we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
żadnych nowych istotnych okoliczności i faktów, które mogłyby wpłynąć
na dokonaną przez Zarząd Giełdy ocenę sposobu wypełnienia przez Spółkę
obowiązków informacyjnych w zakresie raportu rocznego za rok 2018.
Niemniej jednak, w ocenie Zarządu Giełdy na uwagę zasługuje fakt,
że we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Emitent wskazał na swoją
sytuację ekonomiczną oraz gotowość do współpracy w toku postępowania,
a także po jego zakończeniu, w tym gotowość w zakresie zmiany swojej
polityki informacyjnej.

Dlatego też, mając powyższe na względzie, w ocenie Zarządu Giełdy należy
zwrócić uwagę na następujące fakty:

Spółka współpracowała z Giełdą na każdym etapie postępowania, poprzez
terminowe przekazywanie szczegółowych informacji oraz dokumentów
umożliwiających dokonanie kompleksowej analizy stanu faktycznego.

Spółka bez zbędnej zwłoki poddała się nałożonemu obowiązkowi
sporządzenia i opublikowania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej
Emitenta oraz jego perspektyw na przyszłość, wybierając do tego zadania
renomowany podmiot profesjonalny. Spółka nie uchylała się od uiszczenia
nałożonej kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł z tytułu nieterminowego
przekazania raportu rocznego za rok 2018 i dokonała jej terminowej
wpłaty na konto wybranej organizacji pożytku publicznego .

Spółka terminowo zrealizowała kolejny nałożony na nią obowiązek
i podpisała umowę z Autoryzowanym Doradcą - Best Capital Sp. z o.o.
dotyczącą obligatoryjnej współpracy, przez okres co najmniej
12 miesięcy, w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych,
wynikających z funkcjonowania w alternatywnym systemie obrotu.

Spółka zadeklarowała rewizję prowadzonej polityki informacyjnej oraz
jej modelu biznesowego. Przekazane do publicznej wiadomości raporty
bieżące i okresowe, a w szczególności opublikowane raporty kwartalne
za II i III kwartał roku 2019 wskazują, że Spółka rozpoczęła realizację
swoich deklaracji, w szczególności Spółka rozwiązała umowy będące
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przedmiotem wątpliwości, co wpłynęło na zmianę sposobu prezentacji
danych finansowych.

Analiza raportu okresowego za II kwartał roku 2019 oraz opublikowanego
w dniu 15 listopada 2019 r. raportu okresowego za III kwartał roku 2019
wskazuje na istotne pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Jakkolwiek
w opinii zarządu Emitenta sytuacja ta miała jednak charakter przejściowy,
należy ją w ocenie Zarządu Giełdy uwzględnić przy ustalaniu wymiaru kary
regulaminowej. Pogorszenie się sytuacji finansowej Emitenta, w kontekście
wyników zaprezentowanych w raporcie za III kwartał roku 2019, prowadzi
do wniosku, że kara w wysokości 50.000 zł może okazać się daleko bardziej
dolegliwa dla Spółki, niż wynikało to z przyjętych wstępnie założeń.

Zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Giełdy zasadami stosowania środków
dyscyplinujących w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem
obowiązków informacyjnych przez emitentów notowanych w alternatywnym
systemie obrotu, środki dyscyplinujące, w tym wysokość kar pieniężnych,
dostosowywane są do stopnia i zakresu stwierdzonego naruszenia, przy
uwzględnieniu indywidualnej sytuacji emitenta, w tym jego sytuacji
finansowej, oceny dotychczasowego wywiązywania się przez emitenta
z obowiązków wynikających z Regulaminu ASO, sposobu usunięcia
stwierdzonych wcześniej naruszeń oraz jakości współpracy w postępowaniu
wyjaśniającym.

Dlatego też, pomimo bezsporności stwierdzonego naruszenia, jak również
pomimo ustalonej zasadności nałożenia kary pieniężnej, biorąc pod uwagę
szczególne okoliczności wskazane we wniosku o ponowne rozpoznanie
sprawy, w ocenie Zarządu Giełdy istnieją uzasadnione przesłanki
by zmniejszyć wysokość nałożonej kary pieniężnej.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy, po zasięgnięciu opinii Rady Giełdy
w przedmiotowej sprawie, postanowił jak w uchwale.
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