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Warszawa, 22 marca 2018 r. 

Do: 

Komisja Nadzoru Finansowego 
Plac Powstańców Warszawy 1 
00 – 950 Warszawa 

Zarząd  
WDX S.A. 
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA 
 ("ZAWIADOMIENIE") 

Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm., "Ustawa o 
Ofercie Publicznej"), w imieniu WOHO Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("WOHO"), 
pana Dariusza Bąkowskiego oraz pana Sławomira Bąkowskiego (łącznie "Strony") niniejszym 
informuję, że w wyniku rozliczenia w dniu 19 marca 2018 r. przymusowego wykupu akcji WDX S.A. 
z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000118662 
("Spółka") ogłoszonego dnia 15 marca 2018 r. ("Przymusowy Wykup"), Strony zwiększyły swój 
łączny stan posiadania akcji Spółki z 98,29% (dziewięćdziesięciu ośmiu i 29/100 procenta) ogólnej 
liczby głosów do 100% (stu procent), tj. łącznie zmieniły dotychczas posiadany udział ponad 33% 
ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Zgodnie z informacją z dnia 7 grudnia 2017 r. WOHO, pan Dariusz Bąkowski oraz pan Sławomir 
Bąkowski są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej 
("Porozumienie"). 

1. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PRZED ROZLICZENIEM PRZYMUSOWEGO 
WYKUPU 

Przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu Strony posiadały 9.044.030 (dziewięć milionów 
czterdzieści cztery tysiące trzydzieści) akcji, stanowiących 97,94% (dziewięćdziesiąt siedem i 94/100 
procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 10.936.030 (dziesięciu 
milionów dziewięćset trzydziestu sześciu tysięcy trzydziestu) głosów stanowiących 98,29% 
(dziewięćdziesiąt osiem i 29/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: 

1. WOHO oświadcza, że posiadało bezpośrednio 3.420.582 (trzy miliony czterysta dwadzieścia 
tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, stanowiące 37,04% (trzydzieści siedem i 4/100 
procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.480.582 (trzech 
milionów czterysta osiemdziesięciu tysięcy pięćset osiemdziesięciu dwów) głosów 
stanowiących 31,28% (trzydziestu jeden i 28/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: 
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a. 3.360.582 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje 
na okaziciela uprawniające do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki 
każda, stanowiące 36,39% (trzydzieści sześć i 39/100 procenta) kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniające do wykonywania 3.360.582 (trzech milionów trzystu 
sześćdziesięciu tysięcy pięćset osiemdziesięciu dwóch) głosów stanowiących 31,28% 
(trzydziestu jeden i 28/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz 

b. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa 
głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki każda, stanowiących 0,65% (65/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniających do wykonywania 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) głosów 
stanowiących 1,08% (jeden i 8/100 procenta) ogólnej liczby głosów, 

2. pan Dariusz Bąkowski oświadcza, że posiadał bezpośrednio 2.770.416 (dwa miliony 
siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta szesnaście) akcji, stanowiących 30,00% (trzydzieści 
procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.710.416 (trzech 
milionów siedemset dziesięciu tysięcy czterysta szesnastu) głosów stanowiących 33,35% 
(trzydzieści trzy i 35/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: 

a. 1.830.416 (jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy czterysta szesnaście) akcji na 
okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki 
każda, stanowiących 19,82% (dziewiętnaście i 82/100 procenta) kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniających do wykonywania 1.830.416 (jednego miliona osiemset 
trzydziestu tysięcy czterysta szesnastu) głosów stanowiących 16,45% (szesnaście i 
45/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz 

b. 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w 
zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 10,18% (dziesięć i 18/100 
procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.880.000 
(jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów stanowiących 16,90% 
(szesnaście i 90/100 procenta) ogólnej liczby głosów, 

3. pan Sławomir Bąkowski oświadcza, że posiadał bezpośrednio 2.853.032 (dwa miliony 
osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dwie) akcje, stanowiące 30,89% (trzydzieści i 
89/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 3.745.032 
(trzech milionów siedemset czterdziestu pięciu tysięcy trzydziestu dwóch) głosów 
stanowiących 33,66% (trzydzieści trzy i 66/100 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: 

a. 1.961.032 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwie) akcje 
na okaziciela uprawniające do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki 
każda, stanowiące 21,24% (dwadzieścia jeden i 24/100 procenta) kapitału 
zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 1.961.032 (jednego miliona 
dziewięćset sześćdziesięciu jeden tysięcy trzydzieści dwóch) głosów stanowiących 
17,62% (siedemnaście i 62/100 procenta) ogólnej liczby głosów, oraz 

b. 892.000 (osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji imiennych, uprzywilejowanych 
w zakresie prawa głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na 
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walnym zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 9,66% (dziewięć i 66/100 
procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.784.000 
(jeden milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów stanowiących 16,03% 
(szesnaście i 3/100 procenta) ogólnej liczby głosów. 

2. STAN POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI PO ROZLICZENIU PRZYMUSOWEGO WYKUPU 

W wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu WOHO nabyło 190.689 (sto dzwiewięćdziesiąt tysięcy 
sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji, stanowiących 2,06% (dwa i 6/100 procenta) kapitału 
zakładowego Spółki i uprawnijących do 190.689 (stu dzwiewięćdziesięciu tysięcy sześćset 
osiemdziesięciu dziewięciu) głosów stanowiących 1,71% (jeden i 71/100 procenta) ogólnej liczby 
głosów. Wszystkie ww. akcje stanowią akcje na okaziciela uprawniające do 1 (jednego) głosu na 
walnym zgromadzeniu Spółki. 

Stan posiadania akcji Spółki przez pozostałe Strony, tj. pana Dariusza Bąkowskiego i pana Sławomira 
Bąkowskiego, który został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia nie uległ zmianie w 
wyniku rozliczenia Przymusowego Wykupu. 

W związku, z czym po rozliczeniu Przymusowego Wykupu łączny stan posiadania akcji Spółki przez 
Strony uległ zwiększeniu do 9.234.719 (dziewięciu milionów dwustu trzydziestu czterech tysięcy 
siedemset dziewiętnastu) akcji, stanowiących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniających do wykonywania 11.126.719 (jedenastu milonów stu dwudziestu sześciu tysięcy 
siedemset dziewiętnastu) głosów stanowiących 100% (sto procent), z czego: 

1. WOHO oświadcza, że posiada bezpośrednio 3.611.271 (trzy miliony sześćset jedenaście 
tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 39,11% (trzydzieści dziewięć i 
11/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.671.271 
(trzech milonów sześćset siedemdziesięciu jeden tysięcy dwustu jedenastu) głosów 
stanowiących 32,995% (trzydzieści dwa i 995/1000 procenta) ogólnej liczby głosów, z czego: 

a. 3.551.271 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt 
jeden) akcji na okaziciela uprawniających do 1 (jednego) głosu na walnym 
zgromadzeniu Spółki każda, stanowiących 38,46% (trzydzieści osiem i 46/100 
procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 3.551.271 
(trzech milionów pięciuset pięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu siedemdziesięciu 
jeden) głosów stanowiących 31,917% (trzydzieści jeden i 917/1000 procenta) ogólnej 
liczby głosów, oraz 

b. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych w zakresie prawa 
głosu w taki sposób, że uprawniających do 2 (dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki każda, stanowiących 0,65% (65/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki i 
uprawniających do wykonywania 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) głosów 
stanowiących 1,078% (jeden i 78/1000 procenta) ogólnej liczby głosów, 

2. pan Dariusz Bąkowski oświadcza, że jego bezpośredni stan posiadania akcji Spółki nie uległ 
zmianie, w związku z czym został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia, 
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3. pan Sławomir Bąkowski oświadcza, że jego bezpośredni stan posiadania akcji Spółki nie uległ 
zmianie, w związku z czym został wskazany w punkcie 1 niniejszego Zawiadomienia. 

3. INFORMACJE WYMAGANE ZGODNIE Z ART. 69 UST. 4 PKT 7 – 9 USTAWY O 
OFERCIE PUBLICZNEJ 

Na dzień niniejszego Zawiadomienia liczba głosów z akcji Spółki posiadana (bezpośrednio i pośrednio) 
przez Strony, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 
(zero). Każda ze Stron oświadcza, że nie jest uprawniona ani zobowiązana do nabycia jakichkolwiek 
akcji Spółki, jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które 
nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 

Na dzień niniejszego Zawiadomienia liczba głosów z akcji Spółki posiadana (bezpośrednio i pośrednio) 
przez Strony, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej jest równa 0 
(zero). Każda ze Stron oświadcza, że nie posiada żadnych głosów z akcji Spółki, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 
Ustawy o Ofercie Publicznej. 

W związku z powyższym, łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2 (tj. 
przed rozliczeniem Przymusowego Wykupu), 7 i 8 Ustawy o Ofercie Publicznej wynosiła 10.936.030 
(dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści) głosów, a jej procentowy udział 
w ogólnej liczbie głosów stanowił 98,29% (dziewięćdziesiąt osiem i 29/100 procenta). 

4. POZOSTAŁE INFORMACJE O STRONACH I POROZUMIENIU 

Każda ze Stron oświadcza, że oprócz podmiotów wskazanych w punkcie 2. niniejszego Zawiadomienia 
nie istnieją podmioty zależne ani dominujące Stron posiadające bezpośrednio lub pośrednio akcje 
Spółki. 

Każda ze Stron oświadcza, że ani dana Strona, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących 
Stron, 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 o Ofercie 
Publicznej. 

Abris Capital Partners Limited jest podmiotem sprawującym ostateczną kontrolę nad WOHO. Kontrola 
jest sprawowana poprzez kolejno następujące podmioty: Abris CEE Mid-Market Fund III GP Limited, 
Abris CEE Mid-Market Fund III GP L.P. oraz Abris CEE Mid-Market Fund III L.P. 

Strony, działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, wskazały WOHO jako 
podmiot odpowiedzialny za złożenie niniejszego Zawiadomienia. 

________________________ 

WOHO 

Grzegorz Piejka 
 


