
                                   

 

          Warszawa, dnia 12 marca 2021 roku 

 

Raport bieżący nr 10/2021 

 

Temat:  Zawiadomienie Akcjonariusza dokonane w trybie art. 77 ust.7 w związku 

z art.69 Ustawy o Ofercie dotyczące braku zapisów na sprzedaż akcji.  

 

Zarząd Arteria S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu ze spółki 

Investcamp Sp. z o.o.  („Akcjonariusz”) zawiadomienia sporządzonego w trybie 

art.77 ust.7 w związku z 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 (Dz.U.2020.2080 t.j. z dnia 2020.11.25). 

 

Działając w imieniu własnym oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, 

Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach 

(„Wzywający”) działających w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 

Ustawy („Uczestnicy Porozumienia”), które zawarte zostało w dniu 25 stycznia 2021 

roku,  w wyniku wezwania ogłoszonego w dniu 4 lutego 2021 roku przez Wzywających 

będących właścicielami łącznie 2.136.799 akcji Spółki, stanowiących łącznie 50,04% 

w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 50,04% głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki,  do zapisywania się na sprzedaż 681 084 akcji zwykłych na 

okaziciela, stanowiących 15,95% kapitału zakładowego Spółki i  uprawniających do 

681.084 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 4,48 PLN za jedną akcję - 

nie został złożony żaden zapis na sprzedaż Akcji. 

 

W związku z powyższym Akcjonariusz zawiadomił, iż w związku z brakiem zapisów 

na sprzedaż akcji Spółki, po wezwaniu stan posiadania Wzywających będących 

Uczestnikami Porozumienia nie uległ zmianie i wynosi łącznie 2.136.799 akcji Spółki, 

stanowiących łącznie 50,04% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie 

do 50,04% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z czego:  



Sebastian Pielach wraz ze swoim podmiotem zależnym Investcamp sp. z o.o. jest 

właścicielem 1.062.575 akcji Spółki, stanowiących 24,89% w jej kapitale zakładowym 

i uprawniających do 24,89% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

Mayas Basic Concept Limited jest właścicielem 606.883 akcji Spółki, stanowiących 

14,21% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 14,21% głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki; 

Marcin Marzec jest właścicielem 155.040 akcji Spółki, stanowiących 3,63% w jej 

kapitale zakładowym i uprawniających do 3,63% głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki; 

Ewa Czarzasta-Marzec jest właścicielem 200.410 akcji Spółki, stanowiących 4,69% w 

jej kapitale zakładowym i uprawniających do 4,69% głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki; 

Anna Pielach jest właścicielem 111.891 akcji Spółki, stanowiących 2,62% w jej 

kapitale zakładowym i uprawniających do 2,62% głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki. 

 

Pełny tekst zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.   

 
Podpisy:  Marcin Marzec - Prezes Zarządu  

 Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu  

 








