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Wrocław, dnia 9 kwietnia 2021 r.  
 
 
 

STANOWISKO ZARZĄDU T-BULL S.A.  
DOTYCZĄCE WEZWANIA DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI 

OGŁOSZONEGO 26 MARCA 2021 R. 
 
 
1. Wezwanie 
 
Zarząd T-BULL S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 80 
ustawy z 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 
2020 r., poz. 2080, „Ustawa”), przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu 
Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki („Akcje”), 
ogłoszonego 26 marca 2021 r. („Wezwanie”) przez Damiana Fijałkowskiego, Grzegorza 
Zwolińskiego, Radosława Łapczyńskiego, Artura Błasika oraz Januarego Ciszewskiego 
(łącznie „Wzywający”), w związku z planowanym nabyciem akcji przez Wzywających 
będących stronami porozumienia zawartego 14 stycznia 2021 r., o którym mowa w art. 87 ust. 
1 pkt 5 i 6 Ustawy w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
Spółki. 
Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy oraz Rozporządzenia 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów 
wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji publicznej, szczegółowego sposobu 
ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2114, 
„Rozporządzenie”). 
Przedmiotem Wezwania jest 391 (trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 
0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę, notowanych na rynku regulowanym, 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., i oznaczonych w 
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLTBULL00024, z których 
każda uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące łącznie 
0,03% (zero i 3/100) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające łącznie do 0,02% (zero i 
2/100) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 
 
2. Stanowisko Zarządu Spółki wraz ze wskazaniem jego podstaw  
 
W myśl art. 80 ust. 2 Ustawy stanowisko Zarządu Spółki oparte jest na informacjach podanych 
przez Wzywającego w treści Wezwania.  
 
Zgodnie z treścią Wezwania, Wzywający traktują nabycie Akcji jako inwestycję 
długoterminową. Wzywający nie zamierzają zmieniać profilu działalności Spółki. Starania 
Wzywających są ukierunkowane na dalszy rozwój Spółki i ochronę jej interesu, rozumianego 
także w kontekście tego, że emitent jest spółką publiczną. 
Wzywający nie zamierzają w najbliższej przyszłości podjąć działań zmierzających do 
wycofania Akcji z obrotu zorganizowanego. 
W kontekście tych zapewnień Wzywającego, Zarząd ocenia przeprowadzone Wezwanie jako 
neutralne dla Spółki.  
Ze względu na brak skonkretyzowanych informacji związanych z dalszymi zamiarami 
Wzywających wobec Spółki, Zarząd nie jest w stanie jednoznacznie przewidzieć wpływu 
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Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, jak również nie może dookreślić 
strategicznych planów Wzywających wobec Spółki i ich prawdopodobnego wpływu na 
zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację prowadzenia jej działalności.  
 
Cena określona w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna, określona zgodnie z art. 79 
Ustawy, tj. nie jest niższa niż średnia cena rynkowa Akcji z okresu 6 miesięcy poprzedzających 
ogłoszenie Wezwania. 
Średnia arytmetyczna ze średnich, dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem obrotu 
Akcjami Spółki dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym na GPW z ostatnich 6 
miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie, w którym dokonywany był obrót 
Akcjami Spółki, w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza, wynosi 27,23 zł (dwadzieścia 
siedem złotych i dwadzieścia trzy grosze) za jedną Akcję. 
 
Zarząd dokonał analizy informacji przedstawionych przez Wzywających w Wezwaniu i 
skonfrontował je z danymi posiadanymi przez Spółkę. W zakresie ceny za Akcje, 
proponowanej przez Wzywających, Zarząd dokonał kalkulacji średniej ceny rynkowej Akcji z 
okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania oraz przeanalizował dokumenty 
księgowe Spółki, jak również sytuację faktyczną i prawną emitenta. 
W ocenie Zarządu Spółki cena za Akcje określona w Wezwaniu jest zgodna z przepisami prawa 
oraz odpowiada kryteriom rynkowym.  
Zarząd Spółki stwierdza, że cena Akcji w Wezwaniu mieści się w zakresie cen 
odpowiadających wartości godziwej Spółki. 
 
Stanowisko Zarządu nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć 
na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 
2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1). 
W przedmiocie zarówno oceny Wezwania jak i stanowiska Zarządu każdy z akcjonariuszy 
powinien dokonać niezależnej i samodzielnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego z 
odpowiedzią na Wezwanie, w szczególności związanego z ceną Akcji w Wezwaniu. W 
przypadku wątpliwości natury inwestycyjnej lub prawnej, Akcjonariusz powinien 
skonsultować się z profesjonalnym doradcą. 
Stanowisko Zarządu Spółki, w myśl art. 80 ust. 1 Ustawy, zostanie przekazane bezpośrednio 
pracownikom Spółki. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Damian Fijałkowski 

 
 

 
 

_______________________ 
Grzegorz Zwoliński 
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