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Zawiadomienie o zmianie udziału w ogóle głosów
Działając w imieniu spółki pod firmą Inwestorzy.tv Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej zwanej
„Akcjonariuszem”), na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 i ust. 2 oraz 87 ust. 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5)
ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 11
września 2020 roku Akcjonariusz dokonał transakcji poza rynkiem regulowanym, której przedmiotem było
zbycie akcji spółki pod firmą Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwanej „Spółką”), w wyniku
czego zmniejszeniu uległ posiadany przez Akcjonariusza udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w
ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu poniżej 5%.
Przedmiotem transakcji było zbycie 75 000 000 akcji Spółki, które nastąpiło w ramach Programu Skup Akcji
Własnych Spółki.
Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 75 250 985 akcji Spółki, które stanowiły 69,76 % kapitału
zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 75 250 985 głosów, co stanowiło 69,76 % ogółu głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie, na dzień niniejszego zawiadomienia, Akcjonariusz posiada 250 985 sztuk akcji Spółki, które stanowią
0,23 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 250 985 głosów, co stanowi 0,23 % ogółu
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz informuje ponadto, iż:
- od dnia 7 sierpnia 2018 roku jest 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,

„AQEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, Cumpleano Limited z siedzibą w Nikozji, Panem Dariuszem Ilskim,
Greycloud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Inwestycje.pl S.A. z siedzibą we
Wrocławiu oraz Panem Przemysławem Spyrą (dalej zwanego jako „Porozumienie 1”),
- od dnia 13 sierpnia 2018 roku jest stroną porozumienia akcjonariuszy, spełniającego przesłanki porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, zawartego pomiędzy Książek Holding spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Panem Arturem Błasikiem oraz Panem Tomaszem Krawczykiem
(dalej zwanego jako: „Porozumienie 2”),
- niniejsze zawiadomienie składa również w imieniu pozostałych podmiotów wchodzących w skład
Porozumienia 1 i Porozumienia 2.
W wyniku zbycia w dniu 11 września 2020 roku przez Akcjonariusza akcji Spółki, zmniejszeniu uległ także
udział procentowy w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadany przez Porozumienie
1 – do poziomu poniżej 5% oraz przez Porozumienie 2 – do poziomu poniżej 25 %.
Przed zmianą udziału Porozumienie 1 posiadało 75 250 985 akcji Spółki, które stanowiły 69,76 % kapitału
zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 75 250 985 głosów, co stanowiło 69,76 % ogółu głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie, na dzień niniejszego zawiadomienia, Porozumienie 1 posiada 250 985 sztuk akcji Spółki, które
stanowią 0,23 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 250 985 głosów, co stanowi 0,23 %
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału Porozumienie 2 posiadało 100 250 985 akcji Spółki, które stanowiły 92,94 % kapitału
zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 100 250 985 głosów, co stanowiło 92,94 % ogółu głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie, na dzień niniejszego zawiadomienia, Porozumienie 2 posiada 25 250 985 sztuk akcji Spółki, które
stanowią 23,41 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 25 250 985 głosów, co stanowi
23,41 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że:
- Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- Podmioty wchodzące w skład Porozumienia 1 nie posiadają podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
- Wchodzący w skład Porozumienia 2 Artur Błasik posiada podmiot zależny tj. spółkę Babaco S.A. z siedzibą w
Warszawie, która posiada 1 762 553 akcje Spółki, które stanowią 1,63 % kapitału zakładowego Spółki i
uprawniają do wykonywania 1 762 553 głosy, co stanowi 1,63 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki,
- Pozostałe podmioty wchodzące w skład Porozumienia 2 nie posiadają podmiotów zależnych posiadających
akcje Spółki,
- brak jest w stosunku do Akcjonariusza osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c,
- brak jest w stosunku do Podmiotów wchodzących w skład Porozumienia 1 osób, o których mowa w art. 87 ust.
1 pkt 3 lit. c,

- brak jest w stosunku do Podmiotów wchodzących w skład Porozumienia 2 osób, o których mowa w art. 87 ust.
1 pkt 3 lit. c,
- Akcjonariusz nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki 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, a w związku z
tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero),
- Podmioty wchodzące w skład Porozumienia 1 nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia jakichkolwiek
akcji Spółki jako posiadacze 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, a w związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2
Ustawy wynosi 0 (zero),
- Podmioty wchodzące w skład Porozumienia 2 nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia jakichkolwiek
akcji Spółki jako posiadacze 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, a w związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2
Ustawy wynosi 0 (zero),
- Akcjonariusz nie posiada 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),
- Podmioty wchodzące w skład Porozumienia 1 nie posiadają 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),
- Podmioty wchodzące w skład Porozumienia 2 nie posiadają 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).
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