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Treść raportu:  

Spółka MM Conferences S.A. dalej: "Emitent" lub "Spółka", informuje, że w związku z 
ostatnimi znaczącymi wahaniami kursu akcji Spółki, Zarząd Spółki dokonał analizy bieżącej 
sytuacji MM Conferences S.A. i zawiadamia, że znaczne zmiany kursu akcji Emitenta 
dochodzące do kilkuset procent w kilka dni, które nie mają źródeł w faktycznych zdarzeniach 
gospodarczych oraz akcja dezinformacyjna prowadzona w mediach elektronicznych może 
stanowić manipulację na rynku. 

Jak wynika z notowań od 21 czerwca 2021 r. zaczęło się skupowanie rozproszonych w 
ramach free floatu akcji.  Cena akcji osiągnęła wysokość na dzień 2 lipca 2021 r. - 19.20 zł., 
podczas gdy w dniu 21 czerwca było to 3.20 zł.   

Sytuacja ta jest dla Zarządu Spółki całkowicie niezrozumiała mając na uwadze fakt, że nie 
znajduje ona uzasadnienia w faktycznych zdarzeniach gospodarczych dotyczących Spółki, o 
których Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami informuje.  

Jedyne komunikaty opublikowane w minionym czasie przez Spółkę to raport okresowy z dnia 
28 maja 2021 r. dotyczący wyników finansowych Spółki za rok 2020, który zakończył się dla 
Spółki stratą na poziomie - 1.455.896,85 zł., oraz raport okresowy z dnia 15 maja 2021 r. 
dotyczący wyników finansowych Spółki za I kwartał 2021 r., który także zakończył się dla 
Spółki strata w wysokości -706.611,36 zł. W historii Spółki zdarzały się wahania cen akcji, 
ale nie zdarzyło się, aby cena akcji wzrosła tak drastycznie, jak ma to miejsce obecnie. Tym 
bardziej, iż nie ma ku temu żadnych gospodarczych, racjonalnych podstaw. 

Zarząd Spółki zwrócił się do Domu Maklerskiego NWAI z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i 
uzyskał informację zgodnie z którą NWAI DM nie wykonywał zleceń dotyczących akcji 
spółki MM Conferences S.A. Zgodnie natomiast z art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na 
rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE, obowiązek powiadamiania o uzasadnionym podejrzeniu, że 
zlecenie lub transakcja dotycząca jakiegokolwiek instrumentu finansowego może stanowić 
wykorzystywanie informacji poufnych, manipulację na rynku lub usiłowanie wykorzystania 
informacji poufnych lub manipulacji na rynku spoczywa na „każdej osobie zawodowo 
zajmującej się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń”. Nie 



pośrednicząc w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń na akcjach MM Conferences 
S.A. NWAI DM nie miał możliwości ewentualnego wykrycia podejrzanego zlecenia lub 
transakcji. 

Bardzo znaczne wahania kursu akcji Emitenta, które nie mają źródeł w faktycznych 
zdarzeniach gospodarczych mogą doprowadzić do postrzegania akcji Spółki jako papieru 
spekulacyjnego. 

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki w dniu 5 lipca 2021 r. złożył do Komisji Nadzoru 
Finansowego zawiadomienie o możliwym nadużyciu na alternatywnym rynku NewConnect. 

 

Podstawa Prawna: 
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – 
"Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 
NewConnect". 
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