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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

Działając w imieniu spółki VESPER CAPITAL Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiająca”), w 

wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust. 

3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 i 3 oraz art. 77h ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm., „Ustawa o ofercie”), działając w imieniu 

członków porozumienia zawartego w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, zawartego pomiędzy 

Zawiadamiającą a i) spółką Q INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ii) Maciejem 

Krzewińskim, iii) Łukaszem Deńcą, iv) Adrianusem Heymansem; v) Maciejem Frydą oraz vi) Arturem 

Neumanem („Strony porozumienia”), niniejszym informujemy, że: 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce ED Invest S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. l. Bora 

Komorowskiego 35 lok. 218, 03-982 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi rejestr pod numerem 

KRS: 0000321820 („Spółka”) została spowodowana rozliczeniem wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez Strony porozumienia w dniu 12 stycznia 2023 r. W ramach 

wezwania złożono zapisy na 1.295.268 akcji Spółki, które stanowią 10,46% kapitału zakładowego Spółki 

oraz 10,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabycie wskazanych powyżej akcji 

Spółki nastąpiło w dniu 20 lutego 2023 r. (data rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki objętych 

zapisami złożonymi w ramach wezwania). 

Ogłoszenie wezwania nastąpiło wspólnie przez członków porozumienia zawartego pomiędzy 

Zawiadamiającą a i) spółką Q INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ii) Maciejem 

Krzewińskim, iii) Łukaszem Deńcą, iv) Adrianusem Heymansem; v) Maciejem Frydą oraz vi) Arturem 
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Neumanem, na podstawie art. 73 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, natomiast zgodnie 

z treścią wezwania, podmiotem nabywającym akcje Spółki w ramach wezwania jest wyłącznie 

Zawiadamiająca.  

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów 

Przed zmianą spowodowaną rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami złożonymi 

w ramach wezwania, Zawiadamiająca posiadała 7.660.571 akcji Spółki, stanowiących łącznie 61,85% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 7.660.571 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 61,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

Przed zmianą spowodowaną rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami złożonymi 

w ramach wezwania, Strony porozumienia posiadały łącznie 7.660.571 akcji Spółki, stanowiących 

łącznie 61,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 7.660.571 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 61,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Po zmianie udziału spowodowanej rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami 

złożonymi w ramach wezwania, Zawiadamiająca posiada 8.955.839 akcji Spółki, stanowiących 72,30% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 8.955.839 głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 72,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po zmianie udziału spowodowanej rozliczeniem transakcji nabycia akcji Spółki objętych zapisami 

złożonymi w ramach wezwania, Strony porozumienia posiadają łącznie 8.955.839 akcji Spółki, 

stanowiących 72,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających łącznie do 8.955.839 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 72,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki 

Zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1) i 3) Ustawy o ofercie, do liczby głosów posiadanych przez Strony 

porozumienia, po stronie podmiotu dominującego (Zawiadamiająca) wlicza się liczbę głosów 

posiadanych przez jego podmioty zależne, a więc przez Spółkę, co oznacza, że do liczby głosów 

8.955.839 posiadanych przez Strony porozumienia należy doliczyć 2.477.337 głosy, stanowiące 

własność Spółki, reprezentujące 19,99% ogólnej liczby głosów w Spółce, zatem w rozumieniu 

przywołanych powyżej przepisów, łącznie Strony porozumienia wraz z akcjami własnymi Spółki 

posiadają 11.433.176 akcji Spółki, stanowiących łącznie 92,29% w kapitale zakładowym Spółki i 

uprawniających łącznie do 11.433.176 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 92,29% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy 

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

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 

nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w 

którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b 

ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia Zawiadamiająca byłaby uprawniona lub zobowiązana, jako 

posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, które nie są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero). 

7. Liczba głosów akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 

pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b 

ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia 

tych instrumentów finansowych 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie, liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b 

ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie wynosi 0 (słownie: zero). 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7), 8) Ustawy i jej 

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Aktualnie Strony porozumienia posiadają łącznie akcje uprawniające łącznie do 8.955.839 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 72,30% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

 

   ______________________                  ______________________      

   Adrianus Heymans                      Piotr Gocłowski    

Prezes zarządu VESPER CAPITAL Sp. z o.o.      Członek zarządu VESPER CAPITAL Sp. z o.o.

                          

 

 


