
Wroclaw, dnia 17 stycznia 2020 roku
Zawiadamiajqcy:
Katarzyna Fischer de Fischering
adres do dorgczeh:
Kancelaria Prawna
Szmyrka Nawrat & Wsp6lnicy
ul. Widok 10 t

50-052 Wroclaw
Ad re s e-m ai | : kfi sch e r@sn iw. pl

,,TOYA" Sp6lka Akcyjna
ul. Soltysowicka 13/15
51-168 Wroclaw
zwz@yato.pl

ZAWIADOMIENIE

Ni2ej podpisana Katazyna Fischer de Fischering niniejszym zawiadamia, Ze pisemnym
pelnomocnictwem z dnia 17 stycznia 2020 roku zostala upowa2niona do udzialu w Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu sp6lki "TOYA" Sp6lka Akcyjna z siedzibq we Wroclawiu, adres: ul. Soltysowicka
nr 13/15, 51-168 Wroclaw, zarejestrowanejw Rejestze Przedsigbiorcow KRS pod numerem 66712, dla
kt6rej akta rejestrowe prowadzi Sqd Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej we Wroclawiu, \Afidzial Vl
Gospodarczy KRS, REGON:932093253, NIP:8951686107, kapitalzakNadowy 7 504222,60zloplacony
w calo5ci (dalej: Sp6lka) zwolanym na dziefi 20 stycznia 2020 roku oraz wykonywania prawa glosu w
imieniu i na zecz pana Tomasz Koprowskiego z przyslugujqcych mu 11 866 684 akcji w kapitale
zakladowym Sp6lki, stanowiqcych 15,81 To udzialu w kapitale zakladowym Sp6lki oraz dajqcych 1 1 866
684 glos6w na Walnym Zgromadzeniu Spolki, co stanowi 15,81 o/o udzialu w og6lnej liczbie glos6w na
Walnym Zgromadzeniu Spolki.

Udzielone pelnomocnictwo ograniczone jest wylqcznie do udzialu i wykonywania prawa glosu na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwolanym na dzieh 20 stycznia 2020 roku.

lnformujg, 2e osobi6cie nie posiadam akcji w kapitale zakladowym Sp6lki, w zwiqzku z czym przed
udzieleniem mi pelnomocnictwa nie posiadalem prawa glosu na Walnym Zgromadzeniu Sp6lki. Wobec
tego, lqczna liczba akcji Sp6lki, kt6re bgdg reprezentowaN na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Sp6lki zwolanym na dzieri 20 stycznia 2020 roku wynosi 11 866 684 akcji zdematerializowanych na
okaziciela, kt6re stanowiq Nqcznie 15,81 Vo w kapitale zakNadowym Sp6fki oraz uprawniajq do oddania
11 866 684 gfos6w na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 15,81 % og6lnej liczby gNos6w.

Jednocze5nie zawiadamiam, Ze:
a) brak jest podmiot6w dominujqcych i zale2nych wobec mnie, kt6re posiadalyby akcje SpoNki,
b) po utracie prawa glosu do reprezentowania Tomasza Koprowskiego, tj. po zakohczeniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniazwolanego na dzieh20 stycznia 2020 roku, nie bqdq
miaf uprawnienia do wykonywania prawa gNosu z jakiejkolwiek akcji w kapitale zakladowym
Sp6lki,

c) nie wystgpujq osoby, o kt6rych mowa w art. 87 ust. 1
warunkach wprowadzania instrument6w finansowych
oraz o sp6lkach publicznych.

pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej i
do zorganizowanego systemu obrotu
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