
Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 r. 

FCFF Ventures sp. z o.o. 
ul. Plac Bankowy 2 
00-095 Warszawa 

3R Games S.A. 
(dawniej HubStyle S.A.) 
ul. Pokorna 2 lok. 211 
00-199 Warszawa 

Zawiadomienie akcjonariusza 
o zmianie w ogólnej liczbie 

Ja podpisany, Wojciech Czernecki, w imieniu FCFF Ventures sp. z o.o. z w 
Warszawie (,,FCFF"), jako Prezes FCFF uprawniony do samodzielnej reprezentacji FCFF, na 
podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1639, t .j . ze zm.) (dalej: ,,Ustawa o ofercie"), 

niniejszy zawiadamiam, 

w wyniku zarejestrowania przez Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII 
Gospodarczy Krajowego Rejestru w dniu 18 grudnia 2020 roku 3R Games S.A. 
(dawniej: HubStyle S.A.) (dalej : lub „Emitent") ze 3R Studio Mobile sp. z o.o. z 

w Poznaniu oraz o którym FCFF 
dnia 21 grudnia 2020 roku, tj . w dacie publikacji raportu 49/2020 przez 

FCFF w 15% ogólnej liczby 

Przed FCFF 9.230.152 
milionów sto dwa) akcji Emitenta, 22,24% 

Emitenta, do 9.230.152 milionów 
sto dwa) na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co 

22,24% w ogólnej liczbie na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Po rejestracji FCFF posiada 9.230.152 mil ionów 
sto dwa) akcji Emltenta, 12,53% 

Emitenta, do 9.230.152 milionów 
sto dwa) na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 12,53% w ogólnej 
liczbie na Walnym Zgromadzeniu Emitenta . 

zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie 

a) z akcjonariuszy Emitenta nie jest podmiotem od FCFF; I 



b) FCFF nie umów z osobami trzecimi o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 
lit. c Ustawy o ofercie, na podstawie których tym osobom trzecim uprawnienia 
do wykonywania prawa na Walnych Zgromadzeniach Emitenta; 

c) FCFF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po terminu 
bezwarunkowo lub ich posiadacza do nabycia 

akcji, z którymi prawa wyemitowanych przez Emitenta, o których mowa w 
art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie; 

d) FCFF nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które do akcji Emitenta 
w sposób lub i skutki ekonomiczne, podobne do skutków 
instrumentów finansowych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie; 

e) FCFF nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy 
o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy 
o ofercie; 

f) na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, do których FCFF jest uprawniona, 
obliczona w sposób w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 
9.230.152 milionów sto dwa), co stanowi 
12,53% w ogólnej liczbie na walnym zgromadzeniu Emitenta . 

Wojciech Czernecki 

Prezes 


