
Gliwice, 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”) 

 

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 zawiadamiam o zmianach w zakresie 

podmiotowym zawartego porozumienia oraz o zmianach w ogólnej liczbie głosów Spółki dotyczących niektórych 

Zawiadamiających, działających w porozumieniu dotyczącym prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, w tym 

zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki. 

I. Zdarzeniem powodującym obowiązek zgłoszenia aktualizacji porozumienia pomiędzy Zawiadamiającymi jest 

przejście w dniu 11 stycznia 2023 r. na LG Nexera  311 873 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 15,14% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 311 873 głosów, stanowiących 15,14% ogólnej liczby 



głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, na mocy umowy sprzedaży akcji, o której Zawiadamiający informowali 

w zawiadomieniu aktualizacyjnym z 9 grudnia 2021 r. (Raport Spółki z dnia 13 grudnia 2021 r. nr 20/2021). 

II. Przed zdarzeniem, o którym mowa w pkt. I powyżej: 

A. Pan Błażej Piech posiadał bezpośrednio 1 453 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 

0,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 453 głosów stanowiących 0,07% ogólnej 

liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki; 

B. Pan Wojciech Wolny posiadał 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; 

C. Euvic posiadała bezpośrednio 1 178 409 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 57,22 % 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 178 409 głosów, stanowiących 57,22 % 

ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki; 

D. LG Nexera nie posiadała bezpośrednio akcji Spółki. 

III. Po zdarzeniu, o których mowa w pkt. I: 

A. Pan Błażej Piech posiada bezpośrednio 1 453 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 

0,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 453 głosów stanowiących 0,07% ogólnej 

liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki; 

B. Pan Wojciech Wolny nie posiada akcji Spółki; 

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; 

D. Euvic posiada bezpośrednio 1 178 409 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 57,22 % udziału 

w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1 178 409 głosów, stanowiących 57,22 % ogólnej 

liczby głosów na walnych zgromadzeniach Spółki. 

IV. Nie występują inne podmioty zależne od któregokolwiek z Zawiadamiających posiadające akcje Spółki. 

V. Każdy z Zawiadamiających Informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy. 

VI. Każdy z Zawiadamiających Informuje, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 

2, tj. instrumentów finansowych, które: (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub 

zobowiązują Zawiadamiających do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez 

Spółkę, lub (ii) odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne 

do skutków instrumentów finansowych określonych w pkt (i), niezależnie od tego czy instrumenty te są wykonywane 

przez rozliczenie pieniężne. 



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. 

 

Na podstawie pełnomocnictwa za: 

- Wojciecha Wolnego 

- LG Nexera Business Solutions AG 

 

 

_________________________ 

Krzysztof Smul 
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