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ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA O ZMIANIE POSIADANEGO UDZIAŁU 

 

Działając imieniem Zawiadamiającego, jako pełnomocnik, na podstawie 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.; dalej „Ustawa”), niniejszym 

zawiadamiam o zmianie w udziale w ogólnej liczbie głosów Spółki dotyczących Zawiadamiającego: 

I. Zdarzeniem powodującym zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie jest przejście z dniem 30 grudnia 2021 r. 

na Euvic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (KRS: 0000233192; dalej „Euvic”) 

własności 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, w wyniku zawartej pomiędzy Zawiadamiającym i Euvic umowy sprzedaży akcji z dnia 22 grudnia 2021 r. 

II. Przed zdarzeniem, o którym mowa w pkt. I powyżej, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 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. Po zdarzeniu, o którym mowa w pkt. I powyżej, Zawiadamiający aktualnie nie posiada żadnych akcji Spółki 

IV. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki. 



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

VI. Zawiadamiający 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 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. 

 

 

Imieniem Gagnon Investments Limited, 

Krzysztof Smul, radca prawny 
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