
Niepołomice, dnia 17 stycznia 2023 r. 

Błażej Piech 

ul. Stryjeńskich 6/2, 02-791 Warszawa, 

Wojciech Wolny  

ul. Mazowiecka 27, 44-105 Gliwice,  

Euvic spółka akcyjna z siedzibą w Gliwicach  

(KRS: 0001005322; „Euvic”), 

Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji 

(spółka prawa cypryjskiego, zarejestrowana przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki – Departament 
Rejestru Spółek i Postępowania Upadłościowego, pod nr HE 255850; „Gagnon”), 

LG NEXERA BUSINESS SOLUTIONS Aktiengesellschaft z siedzibą w Wiedniu 

(spółka prawa austriackiego, zarejestrowana w austriackim rejestrze przedsiębiorców (Firmenbuch) pod numerem: 
FN 215241g, „LG Nexera”), 

łącznie („Zawiadamiający”) 

  

 Komisja Nadzoru Finansowego 

 ul. Piękna 20 

 00-549 Warszawa 

 skr. poczt.: 419 

 

 eo Networks S.A. 

 ul. Jagiellońska 78 

 03-301 Warszawa 

 („Spółka”) 

 

KOREKTA 

WSPÓLNE ZAWIADOMIENIE AKTUALIZACYJNE POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY 

 

Działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 

29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554; dalej „Ustawa”), jako jedna ze stron Porozumienia, wskazana 

w rozumieniu art. 87 ust. 3 Ustawy do złożenia zawiadomienia, niniejszym informuję o zauważeniu omyłki 

w treści dokumentu „Wspólnego zawiadomienie aktualizacyjnego porozumienia akcjonaruszy” (dalej jako: 

„Zawiadomienie”) dnia 17 stycznia 2023 r. (tj. dnia dzisiejszego). 

 Omyłka polega na nieuwzględnieniu posiadanych przed zdarzeniem, którego dotyczyło Zawiadomienie 

stanu posiadania akcji Spółki przez spółkę LG Nexera, tj. nieuwzględnieniu posiadania przez LG Nexera przed 

zdarzeniem opisanym w Zawiadomieniu łącznie 1628 akcji Spółki. 



 

W efekcie powyżej opisanej pomyłki błędną treść mają punkty II lit D, III lit. C oraz VII Zawiadomienia. 

 

Błędna treść punktu II lit D Zawiadomienia brzmi: 

„D. LG Nexera nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki.” 

podczas gdy prawidłowo winno być: 

„D. LG Nexera posiadała bezpośrednio 1628 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,08% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 1628 głosów stanowiących 0,08% ogólnej liczby głosów na walnych 

zgromadzeniach Spółki.” 

 

Błędna treść punktu III lit C Zawiadomienia brzmi: 

„C. LG Nexera posiada bezpośrednio 311 873 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 15,14% 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 311 873 głosów stanowiących 15,14% ogólnej liczby głosów na 

walnych zgromadzeniach Spółki;” 

podczas gdy prawidłowo winno być: 

„C. LG Nexera posiada bezpośrednio 313 501 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 15,22% 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 313 501 głosów stanowiących 15,22% ogólnej liczby głosów na 

walnych zgromadzeniach Spółki;” 

 

Błędna treść punktu III lit C Zawiadomienia brzmi: 

„VII. Łącznie Akcjonariusze Porozumienia posiadają 1 491 735 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 

72,44 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 491 735 głosów, stanowiących 72,44 % ogólnej liczby 

głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.” 

podczas gdy prawidłowo winno być: 

„VII. Łącznie Akcjonariusze Porozumienia posiadają 1 493 363 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 

72,51 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 493 363 głosów, stanowiących 72,51 % ogólnej liczby 

głosów na walnych zgromadzeniach Spółki.” 

 

Pozostała treść Zawiadomienia pozostaje bez zmian. 

 



 

W imieniu pana Wojciecha Wolnego oraz LG Nexera: 

 

 

________________________ 

Krzysztof Smul, pełnomocnik 
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