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Treść: 

 

Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 

dzisiejszym Emitent powziął informację od Fabiana Żwirko (dalej: „Akcjonariusz”), który 

na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: 

„Ustawa o ofercie”) zawiadomił, iż w wyniku nabycia przez Akcjonariusza dnia 6 lutego 2019 roku na 

rynku regulowanym akcji przekroczony został próg 5 proc. akcji i głosów w Spółce.  

 

Jednocześnie, w związku z treścią art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie, Akcjonariusz poinformował, iż : 

 

1. Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji na rynku regulowanym (newconnect) 

dokonanej 6 lutego 2019 roku, łącznie Akcjonariusz nabył 473.237 akcji na okaziciela Spółki 

co stanowi około 1,46 proc. kapitału zakładowego Spółki i dające prawo do 473.237 głosów, 

co stanowi około 1,46 proc. ogólnej liczby głosów. 

 

2. Akcjonariusz poinformował, iż w związku z powyższym przed dokonaniem transakcji posiadał 

1.593.361 akcji na okaziciela Spółki, stanowiących około 4,91 proc. kapitału zakładowego tej Spółki 

i dających prawo do 1.593.361 ogólnej liczby głosów, co stanowi około 4,91 proc. ogólnej liczby 

głosów. 

 
3. Akcjonariusz poinformował, iż w związku z dokonaniem powyższej transakcji posiada na dzień 6 

lutego 2019 roku 2.066.598 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 6,37 proc.. 

kapitału zakładowego tej Spółki i dających prawo do 2.066.598 głosów, co stanowi około 6,37 proc. 

ogólnej liczby głosów. 

 
4. Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada akcji Spółki przez podmioty zależne lub podmioty 

stowarzyszone.  

 
5. Akcjonariusz poinformował, iż nie zawarł i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie, a której podmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.  



Ponadto, Akcjonariusz poinformował, iż w treści zawiadomienia, o którym Spółka raportowała 

w ramach raportu bieżącego ESPI nr 6/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku (dot. zmiany stanu 

posiadania) Akcjonariusz w sposób błędny wskazał łączną liczbę akcji Emitenta oraz procentowy 

udział akcji Akcjonariusza w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co wpłynęło na fakt, iż w 

wyniku transakcji z dnia 5 lutego 2019 roku Akcjonariusz nie przekroczył 5 proc. akcji i głosów. 

Emitent informuje, iż do ww. wyjaśnienia Akcjonariusz nie załączył stosownego zawiadomienia. 

 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Sławomir Lutek – Prezes Zarządu 

 


