Warszawa, dnia 21 sierpnia 2018 r.
Dariusz Ilski
zamieszkały we Wrocławiu
ul. Szymanowskiego 17
51-609 Wrocław
Komisja Nadzoru Finansowego
adres: Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. nr 419
00-950 Warszawa 1
Inwestycje.pl S.A.
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 1
50 - 077 Wrocław

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ
Ja, niżej podpisany Dariusz Ilski, zamieszkały we Wrocławiu, ul. Szymanowskiego 17, 51-609
Wrocław, posiadający numer PESEL: 67091401215, niniejszym w wykonaniu obowiązku, o
którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, tj. z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 512) (dalej jako
„Ustawa”), zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2018 r., nastąpił rozrachunek transakcji zbycia
akcji spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Kazimierza
Wielkiego 1, 50 - 077 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział

Gospodarczy

Krajowego

Rejestru

Sądowego

pod

numerem

KRS

0000306232,

posiadającej REGON: 932999083 oraz NIP: 897-169-43-34 (dalej jako „Inwestycje.pl”), o której
to transakcji informowałem w zawiadomieniu z dnia 9 sierpnia 2018 roku (raport bieżący nr
13/2018).
1. Data

i

rodzaj

zdarzenia

powodującego

zmianę

udziału,

której

dotyczy

zawiadomienie:
Zmiana udziału nastąpiła w dniu 17 sierpnia 2018 r., w związku z rozrachunkiem
zawartej przeze mnie transakcji na rynku akcji niepublicznych, na podstawie których
zbyłem 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w
kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 5,04% (słownie: pięć i cztery setne
procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 5.440.000
(słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących 5,04% (słownie: pięć i cztery setne procenta)
ogółu głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
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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 udziału, posiadałem 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta
czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 5,04%
(słownie: pięć i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i
uprawniających łącznie do 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści
tysięcy)

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących

5,04% (słownie: pięć i cztery setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Inwestycje.pl.
Przedmiotowe akcje zostały zbyte na podstawie umowy zawartej przez mnie w dniu 7
sierpnia 2018 roku, jednak zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych
nabywcy dopiero w dniu 17 sierpnia 2018 roku powodując faktyczną zmianę stanu
posiadania akcji Inwestycje.pl, której dotyczy niniejsze zawiadomienie.
Jednocześnie, informuję, iż jestem od dnia 7 sierpnia 2018 roku stroną porozumienia
akcjonariuszy, spełniającego przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1
pkt 5 Ustawy, zawartego pomiędzy Mestina Capital Limited z siedzibą w Nikozji, adres:
Vyzantiou 30, 2nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Cypr, zarejestrowaną pod
numerem HE 345079, Business Consulting For Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 138, 54-429 Wrocław, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000306616, z kapitałem zakładowym w wysokości
50.100,00 złotych, posiadającą numer NIP: 898-213-65-37 oraz numer REGON:
020756171, „AQEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Bolesława Chrobrego 22,
26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520985, z kapitałem
zakładowym w wysokości 10.000,00 złotych, posiadającą numer NIP: 796-296-53-13 oraz
numer REGON 147365182, Cumpleano Limited z siedzibą w Nikozji, adres: Vyzantiou 30,
2nd Floor, Flat/Office 22, Strovolos, P.C. 2064, Cypr, zarejestrowaną pod numerem HE
307277, Prometeia Capital Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej
138, 54-429 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000346360, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, posiadającą
numer NIP: 895-196-39-89 oraz numer REGON: 021170310, z Panem Dariuszem Ilskim,
posiadającym

numer

PESEL:

67091401215,

z

Greycloud

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juliana Bartosiewicza 3/6, 00-337
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523153, z kapitałem
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zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, w pełni wpłaconym, posiadającą numer NIP:
525-25-96-85 oraz numer REGON: 147459730, z Inwestycje.pl, z Panem Przemysławem
Spyrą posiadającym numer PESEL: 78091505175 oraz z Inwestorzy.TV S.A. z siedzibą w
Łodzi przy ul. Gdańskiej 90 lok. 3.1, 90-508 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi –
Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000404782, z kapitałem zakładowym w wysokości 109.650,00 złotych w
całości wpłaconym, posiadająca numer NIP: 895-200-94-26 oraz numer REGON:
021779576 (dalej jako: „Porozumienie”), które to porozumienie na dzień składania
niniejszego zawiadomienia posiada łącznie 80.440.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów
czterysta

czterdzieści

tysięcy)

akcji

w

kapitale

zakładowym

Inwestycje.pl,

stanowiących 74,58% (słownie: siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt osiem setnych
procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 80.440.000
(słownie: osiemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym
zgromadzeniu

akcjonariuszy

Inwestycje.pl,

stanowiących

74,58%

(słownie:

siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) ogółu głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
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, nie posiadam akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl.
Stan liczebny akcji posiadanych przez Porozumienie, nie uległ zmianie w wyniku
transakcji, z której wynika zawiadomienie.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje
spółki:
Nie posiadam podmiotów zależnych, które posiadają akcje Inwestycje.pl.
Stan liczebny akcji posiadanych przez Porozumienie, nie uległ zmianie w wyniku
transakcji, z której wynika zawiadomienie.
5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy:
Brak jest w stosunku do mnie podmiotów, 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 podmiot jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy, oraz
instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które
nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych
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instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym
nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Zarówno moja osoba, jak i Porozumienie nie jesteśmy uprawnieni ani zobowiązani do
nabycia jakichkolwiek akcji Inwestycje.pl jako posiadacz instrumentów finansowych, o
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz instrumentów, o których mowa w
art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie
pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art.
69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero).
7. Liczba głosów z 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:
Zarówno moja osoba, jak i Porozumienie nie posiadamy głosów z akcji, obliczonych
zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą
się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy, w związku
z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy
wynosi 0 (zero).
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. pkt 2), 7) i
8) Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8)
Ustawy posiadanych przeze mnie wynosi 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta
czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl, stanowiących 5,04%
(słownie: pięć i cztery setne procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i
uprawniających łącznie do 5.440.000 (słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści
tysięcy)

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl, stanowiących

5,04% (słownie: pięć i cztery setne procenta) ogółu głosów na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy Inwestycje.pl. przy czym wszystkie wskazane głosy wynikały z akcji, które
zostały zbyte przeze mnie w dniu 7 sierpnia 2018 roku, a których rozrachunek nastąpił
w dniu 17 sierpnia 2018 roku.
Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 2), 7) i 8)
Ustawy posiadanych przez Porozumienie wynosi 80.440.000 (słownie: osiemdziesiąt
milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w kapitale zakładowym Inwestycje.pl,
stanowiących 74,58% (słownie: siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt osiem setnych
procenta) kapitału zakładowego Inwestycje.pl i uprawniających łącznie do 80.440.000
(słownie: osiemdziesiąt milionów czterysta czterdzieści tysięcy) głosów na walnym
zgromadzeniu

akcjonariuszy

Inwestycje.pl,

stanowiących

74,58%

(słownie:

siedemdziesiąt cztery i pięćdziesiąt osiem setnych procenta) ogółu głosów na walnym
zgromadzeniu akcjonariuszy Inwestycje.pl.
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_____________________
Dariusz Ilski
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