
                                   

 

   Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku 

 

 

Raport bieżący nr 12/2022 

 

Temat:  Zawiadomienia Akcjonariuszy dotyczące nabycia akcji Emitenta  

 

Zarząd Arteria S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęły zawiadomienia ze 

spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz od Sebastiana Pielacha i Marcina Marca (w 

załączeniu) związane z nabyciem przez spółkę Investcamp Sp. z o.o. 47 000 (słownie: 

czterdzieści siedem tysięcy) akcji spółki Arteria S.A. stanowiących 1,1% (słownie: 

jeden i 1/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 1,1% (słownie: jeden i 1/100) w 

ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Nabycie akcji nastąpiło w 

drodze transakcji zrealizowanej na rynku regulowanym w dniu 30 czerwca 2022 roku, 

po cenie nabycia 7 zł za jedną sztukę.   

Przed dokonaniem powyższej transakcji, spółka Investcamp Sp. z o.o. posiadała   

1 213 365 (słownie: jeden milion dwieście trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt 

pięć) akcji Spółki, stanowiące 28,42% (słownie: dwadzieścia osiem procent i 42/100)  

kapitału zakładowego Spółki oraz 28,42% (słownie: dwadzieścia osiem procent i 

42/100)  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po dokonaniu powyższej transakcji, spółka Investcamp Sp. z o.o. posiada 1 260 365 

(słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć)  akcji 

Spółki, stanowiących 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć i 52/100) kapitału 

zakładowego Spółki oraz 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć i 52/100) w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie, działając w imieniu spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic 

Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy 

Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach działających w porozumieniu, o którym mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy („Uczestnicy Porozumienia”), które zostało zawarte w 

dniu 25 stycznia 2021 roku, poinformowano Spółkę, iż w wyniku przeprowadzonej 

transakcji Uczestnicy Porozumienia są obecnie właścicielami łącznie 2 545 353 

(słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji 

Spółki, stanowiących łącznie 59,62% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć i 62/100) w 

kapitale zakładowym i uprawniających łącznie do 59,62% (słownie: pięćdziesiąt 

dziewięć i 62/100) głosów na walnym zgromadzeniu.  

 

W załączeniu pełna treść otrzymanych zawiadomień. 

  



 
Podpisy:  Marcin Marzec - Prezes Zarządu  

 Sebastian Pielach - Wiceprezes Zarządu  

 



 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku 

Investcamp Sp. z o.o.  

Ul. Cokołowa 25A 

01-384 Warszawa        

Zarząd  

Arteria SA 

        ul. Stawki 2A 

00-193 Warszawa  

 

Zawiadomienie dotyczące nabycia akcji spółki Arteria S.A. 

sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.), („Ustawa”). 

Działając w imieniu spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, 

Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach 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 („Porozumienie”), będących akcjonariuszami spółki pod 

firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000226167, posługującej się nadanym numerem 

NIP: 5272458773 oraz numerem REGON: 140012670, z kapitałem zakładowym w wysokości 853 

904,00 złotych („Spółka”),  

niniejszym zawiadamiam, że 

w dniu 29 czerwca 2022 roku, na rachunek własny Investcamp Sp. z o.o., działającej w ramach 

Porozumienia, nabytych zostało w transakcjach sesyjnych na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) akcji 

Spółki o wartości nominalnej 0,20 zł każda, oznaczonych kodem ISIN PLARTER00016 w Krajowym 

Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez 

Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowiących 1,1% (słownie: jeden procent i 1/100) 

kapitału zakładowego Spółki oraz 1,1% (słownie: jeden procent i 1/100) w ogólnej liczbie głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 7,00 (słownie: siedem 00/100) złotych za jedną akcje Spółki.  

Przed dokonaniem transakcji, Investcamp Sp. z o.o. posiadała 1 213 365 (słownie: jeden milion dwie-

ście trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiące 28,42% (słownie: dwadzie-

ścia osiem procent i 42/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 28,42% (słownie: dwadzieścia osiem 

procent i 42/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wspólnikami Investcamp 



Sp. z o.o. są następujący Uczestnicy Porozumienia, z których każdy z nich posiada 50% (słownie: pięć-

dziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Investcamp Sp. z o.o. i 50% (słownie: pięćdziesiąt 

procent) udziałów w głosach w Investcamp Sp. z o.o.: (i) Mayas Basic Concept Limited będący jedno-

cześnie właścicielem 606 883 (słownie: sześćset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, 

stanowiących 14,21% (słownie: czternaście procent i 21/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 14,21% 

(słownie: czternaście procent i 21/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (ii) Sebastian Pie-

lach, będący jednocześnie właścicielem 210 764 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy siedemset sześć-

dziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) kapitału zakłado-

wego Spółki oraz 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Po dokonaniu powyższej transakcji Investcamp Sp. z o.o. posiada obecnie 1 260 365 (słownie: jeden 

milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć)  akcji Spółki, stanowiące 29,52% (słow-

nie: dwadzieścia dziewięć procent i 52/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 29,52% (słownie: dwa-

dzieścia dziewięć procent i 52/100) w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Jednocześnie, działając w imieniu spółki Investcamp Sp. z o.o. oraz pozostałych Uczestników Porozu-

mienia:  Mayas Basic Concept Limited z siedzibą w Nikozji, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewy 

Czarzastej-Marzec oraz Anny Pielach 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,  

niniejszym informuję, iż 

w wyniku powyżej opisanej transakcji Uczestnicy Porozumienia są obecnie właścicielami łącznie  

2 545 353 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, 

stanowiących łącznie 59,62% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć procent i 62/100) w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniających łącznie do 59,62% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć procent i 62/100)  głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki z czego:  

-spółka Investcamp Sp. z o.o. jest właścicielem  1 260 365 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt 

tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiące 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć i 

52/100)  kapitału zakładowego Spółki oraz 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć i 52/100) w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

- spółka Mayas Basic Concept Limited jest właścicielem łącznie 606 883 (słownie: sześćset sześć 

tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących 14,21% (słownie: czternaście procent i 

21/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 14,21% (słownie: czternaście procent i 

21/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

- Sebastian Pielach jest właścicielem łącznie 210 764 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy siedemset 

sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) kapitału za-

kładowego Spółki i uprawniających do 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) głosów na walnym zgro-

madzeniu Spółki; 

- Marcin Marzec jest właścicielem łącznie 155 040 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści) 

akcji Spółki, stanowiących 3,63% (słownie: trzy procent i 63/100) kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do 3,63% (słownie: trzy procent i 63/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 



- Ewa Czarzasta-Marzec jest właścicielem łącznie 200 410 (słownie: dwieście tysięcy czterysta dziesięć) 

akcji Spółki, stanowiących 4,69% (słownie: cztery procent i 69/100) kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniających do 4,69% (słownie: cztery procent i 69/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

- Anna Pielach jest właścicielem łącznie 111 891 (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 2,62% (słownie: dwa procent i 62/100) kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 2,62% (słownie: dwa procent i 62/100) głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiam ponadto, iż: 

1.Uczestnicy Porozumienia nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie terminu 

zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 

związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) 

Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy 

wynosi 0. 

2.Uczestnicy Porozumienia nie posiadają również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji 

Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 

2) Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 

Ustawy, wynosi 0. 

3.Z uwagi na nieposiadanie przez Uczestników Porozumienia instrumentów finansowych, o których 

mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy, łączna suma liczby głosów w Spółce oraz łączny procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy, odpowiadają 

wskazanej powyżej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Uczestników Porozumienia. 

4.Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne Uczestników Porozumienia 

posiadające akcje Spółki. 

5.Żaden z uczestników Porozumienia, ani żaden z podmiotów zależnych Uczestników Porozumienia, 

nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania 

prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. 

 

_____________________ 

Sebastian Pielach  

Prezes Zarządu Investcamp Sp. z o.o. 
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Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 roku 

Sebastian Pielach  

Adres do korespondencji:  

Ul. Cokołowa 25A 

01-384 Warszawa       

Komisja Nadzoru Finansowego  

        ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa  

 

Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji spółki Arteria S.A. 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69a ust.1 pkt 3 w zw. art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa”), 

informuję, że 

w dniu 29 czerwca 2022 roku, na rachunek własny spółki Investcamp Sp. z o.o., nabytych zostało w 

transakcjach sesyjnych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. 47 000 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy) akcji spółki Arteria S.A. („Spółka”) 

stanowiących 1,1% (słownie: jeden procent i 1/100) kapitału zakładowego Spółki oraz 1,1% (słownie: 

jeden procent i 1/100)  w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 7,00 (słownie: 

siedem 00/100) złotych za jedną akcje.  

Po przeprowadzeniu transakcji spółka Investcamp Sp. z o.o., której jestem wspólnikiem i posiadam 50% 

(słownie: pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym oraz wobec której jestem podmiotem 

dominującym, jest właścicielem 1 260 365 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy trzysta 

sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki, stanowiących 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć procent i 52/100) 

kapitału zakładowego Spółki oraz 29,52% (słownie: dwadzieścia dziewięć procent i 52/100) w ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie pozostaję bezpośrednio właścicielem 210 764 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy 

siedemset sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) 

kapitału zakładowego i uprawniających do 4,94% (słownie: cztery procent i 94/100) głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto informuję, że w związku z porozumieniem, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, które 

zawarte zostało w dniu 25 stycznia 2021 roku, pomiędzy Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept 

Limited, Sebastianem Pielachem, Marcinem Marcem, Ewą Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach 



(„Uczestnicy Porozumienia”), w wyniku transakcji, Uczestnicy Porozumienia są obecnie właścicielami 

2 545 353 (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji Spółki, 

stanowiących łącznie 59,62% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć procent i 62/100) w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniających łącznie do 59,62% (słownie: pięćdziesiąt dziewięć procent i 62/100) głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki. 

Jednocześnie informuję, iż  

a) nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; 

b) nie posiadam instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarun-

kowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane 

są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

Ustawy, w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 

2 Ustawy wynosi 0 (zero). 

c) nie posiada również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób 

pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finan-

sowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, 

w związku z czym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, 

wynosi 0 (zero). 

 

_____________________ 

Sebastian Pielach  
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Zgłoszenie transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Marcin Marzec 

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Marcin Marzec jest uczestnikiem porozumienia 
akcjonariuszy, wspólnie ze spółką  Investcamp Sp. z o.o., 
która nabyła akcje Arteria S.A. oraz jednocześnie jest 
Prezesem Zarządu Arteria S.A. 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 
aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Nazwa Arteria S.A. 

b) LEI 2594000SB2E0H8OC1W21 

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego 
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego 
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

4.1 
a) 

Opis instrumentu finansowego 
Rodzaj instrumentu 
Kod identyfikacyjny 

 
Akcje 
ISIN PLARTER00016 
 

b) Rodzaj transakcji  nabycie akcji Arteria S.A. 

c) Cena i wolumen Średnia cena nabycia  Wolumen 

  7 zł  47 000 

 Data transakcji 2022-06-29  

 Miejsce transakcji rynek regulowany – sesja 
giełdowa 

 

d) Informacje zbiorcze 
- łączny wolumen 
- średnia cena 

 
7 zł 

 
47 000 

 

 

 

_________________________ 

Marcin Marzec 

Dokument podpisany przez
MARCIN MARZEC
Data: 2022.06.30 15:45:39
CEST
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Zgłoszenie transakcji w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 

 

1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej 

a) Nazwa/Nazwisko Sebastian Pielach  

2 Powód powiadomienia 

a) Stanowisko/status Sebastian Pielach jest uczestnikiem porozumienia 
akcjonariuszy wspólnie z Investcamp Sp. z o.o., a 
jednocześnie 50% udziałowcem i podmiotem dominującym 
wobec Investcamp Sp. z o.o., która nabyła akcje Arteria S.A. 
Sebastian Pielach pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa 
Zarządu Arteria S.A. 

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana Powiadomienie pierwotne 

3 Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego 
aukcje lub monitorującego aukcje 

a) Nazwa Arteria S.A. 

b) LEI 2594000SB2E0H8OC1W21 

4 Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego 
rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego 
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje 

4.1 
a) 

Opis instrumentu finansowego 
Rodzaj instrumentu 
Kod identyfikacyjny 

 
Akcje 
ISIN PLARTER00016 
 

b) Rodzaj transakcji  nabycie akcji Arteria S.A. 

c) Cena i wolumen  Średnia cena nabycia Wolumen 

  7 zł 47 000 

 Data transakcji 2022-06-29  

 Miejsce transakcji rynek regulowany -sesja 
giełdowa 

 

d) Informacje zbiorcze 
- łączny wolumen 
- średnia cena 

 
7 zł . 

 
47 000 

 

 

 

 

_________________________ 

Sebastian Pielach 


