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ZAWIADOMIENIE  O ZMIANIE  DOTYCHCZAS  POSIADANEGO UDZIAŁU  

PONAD 33% OGÓLNEJ  LICZBY  GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ  1% OGÓLNEJ  

LICZBY  GŁOSÓW 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt. 2 i art. 69a ust. 1 pkt. 3 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 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; 

dalej „Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o  zmianie posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby 

głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w walnych zgromadzeniach spółki eo Networks S.A. 

z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000332547 (dalej „Spółka”). 

I.  Zdarzeniem powodującym obowiązek zgłoszenia zmiany posiadanego przez mnie udziału ponad 33% 

ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w walnych zgromadzeniach Spółki jest 

nabycie przez mnie, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 sierpnia 2020 r., łącznie 79 000 akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,84% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 

do 79 000 głosów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki. 

II.  Przed zmianą nie posiadałem bezpośrednio żadnych akcji, ani głosów w Spółce. Natomiast, posiadam 

pośrednio, poprzez podmiot przeze mnie kontrolowany 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), 

845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05% udziału w kapitale zakładowym Spółki, 

uprawniających do 845 414 głosów, stanowiących 41,05% ogólnej liczby głosów na walnych 

zgromadzeniach Spółki. 

III.  Aktualnie posiadam: 



(1) bezpośrednio: 79 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 3,84% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 79 000 głosów, stanowiących 3,84% ogólnej liczby 

głosów na walnych zgromadzeniach Spółki; 

(2) pośrednio: 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki, uprawniających do 845 414 głosów, stanowiących 41,05% ogólnej liczby 

głosów na walnych zgromadzeniach Spółki. 

IV.  Nie występują inne podmioty zależne ode mnie, poza wskazaną w pkt. II powyżej spółką Gagnon 

Investments Limited, posiadające akcje Spółki. 

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

VI.  Informuję, że nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2, tj. 

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

zobowiązują ich mnie 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 (pośrednio i bezpośrednio) posiadam 924 414 akcji na okaziciela Spółki, odpowiadającej 

łącznej liczbie 924 414 głosów, stanowiących 44,89% ogólnej liczby głosów na walnych 

zgromadzeniach Spółki. 
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