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INFORMACJA 

PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE 

PUBLICZNEJ I  WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU 

I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH  

 

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), niniejszym 

zawiadamiam, że w podstawie zwartej w dniu 08.04.2022 roku umowy, w dniu 21.04.2022 roku została 

zrealizowana transakcja zbycia akcji Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) w 

wyniku której, został przekroczony udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

posiadanych przez Akcjonariusza wskazany w treści art. 69 ustawy o ofercie. Wskutek zbycia liczba 

posiadanych akcji uległa zmianie. Transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej. 

 

1) data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Zawarcie umowy zbycia 1 800 000 akcji Spółki reprezentujących 3,73 proc. kapitału zakładowego 

Spółki oraz uprawniających do 1 800 000 głosów, reprezentujących 3,73 proc. głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

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 powyższym zdarzeniem, Akcjonariusz posiadał 7 457 447 akcji Spółki, reprezentujących 15,47 

proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 7 457 447 głosów, reprezentujących 15,47 

proc. 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 powyższym zdarzeniu, Akcjonariusz posiada 5 657 447 akcji Spółki, reprezentujących 11,74 proc. 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 5 657 447 głosów, reprezentujących 11,74 proc. 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

4) podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki 

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki. 

 

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

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

 

6) liczba głosów z akcji, obliczonych w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których zbycia 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów 

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić 

nabycie akcji 

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

w art. 69b ust. 1 pkt 2. 

 

7) liczba głosów z akcji, obliczonych 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy. 

 

8) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale 

w ogólnej liczbie głosów 

7 457 447 akcji Spółki, reprezentujące 15,47 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do 

7 457 447 głosów, reprezentujące 15,47 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

 

Mikołaj Rubeńczyk 

Prezes Zarządu Ph „Maks” Sp. z o.o 

 

 

Otrzymują: 

1. Pylon S.A. 

2. Komisja Nadzoru Finansowego 


