
 
 
 

 

 

Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. 

Zawiadamiający: 

CYFROWY POLSAT S.A. 

ul. Łubinowa 4A 

03-878 Warszawa 

Do: 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa, Polska 

Faks: +48 22 262 55 32 

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

Netia S.A. 

ul. Poleczki 13 

02-822 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI NETIA S.A. 

 

Działając w imieniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Łubinowa 

4A, 03-878 Warszawa („Cyfrowy Polsat”), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), 

niniejszym zawiadamiamy o bezpośrednim nabyciu przez Cyfrowy Polsat łącznie 11.405.739 akcji 

spółki Netia S.A. z siedzibą w Warszawie („Netia”), w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału 

przysługującego Cyfrowemu Polsatowi w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netii o ok. 

3,40% („Zmiana Udziału”).  

Zmiana Udziału nastąpiła w związku z zawarciem przez Cyfrowy Polsat w dniach od 15 do 20 kwietnia 

2021 r. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. szeregu transakcji 

pakietowych dotyczących nabycia łącznie 11.405.739 akcji Netii, reprezentujących ok. 3,40% kapitału 

zakładowego Netii, oraz uprawniających do wykonywania 11.405.739 głosów na walnym 

zgromadzeniu Netii, stanowiących ok. 3,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. 

Rozliczenie nabycia akcji Netii przez Cyfrowy Polsat w ramach ww. transakcji pakietowych nastąpiło 

w dniach od 19 do 22 kwietnia 2021 r. 

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Cyfrowy Polsat posiadał bezpośrednio 221.489.753 akcje Netii, 

reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Netii, oraz uprawniające do wykonywania 

221.489.753 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Netii. 

Po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat posiadał i na dzień niniejszego zawiadomienia posiada 

bezpośrednio 232.895.492 akcje Netii, reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Netii, 



 
 
 

 

 

oraz uprawniające do wykonywania 232.895.492 głosów na walnym zgromadzeniu Netii, stanowiących 

ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Netii. 

Po Zmianie Udziału nie istniał i na dzień niniejszego zawiadomienia nie istnieje żaden podmiot zależny 

od Cyfrowego Polsatu, który posiada akcje Netii. 

Po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat nie był i na dzień niniejszego zawiadomienia nie jest stroną 

jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu 

z akcji Netii, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

Cyfrowy Polsat jest spółką zależną spółki Reddev Investments Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, 

będącej spółką zależną TiVi Foundation z siedzibą w Vaduz, Liechtenstein („TiVi Foundation”). TiVi 

Foundation jest podmiotem kontrolowanym przez Zygmunta Solorza.  

Po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat nie był i na dzień niniejszego zawiadomienia nie jest posiadaczem 

instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub zobowiązany do nabycia akcji Netii na 

warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie. 

Po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat nie był i na dzień niniejszego zawiadomienia nie jest posiadaczem 

instrumentów finansowych, w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Netii, 

o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie. 

W związku z tym, że po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat nie był i na dzień niniejszego zawiadomienia 

nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani, odpowiednio, nie był i nie jest uprawniony lub 

zobowiązany do nabycia akcji Netii na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie 

ani, odpowiednio, nie był i nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub 

pośredni odnoszących się do akcji Netii, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie, łączna 

liczba głosów na walnym zgromadzeniu Netii, które przysługiwały Cyfrowemu Polsatowi po Zmianie 

Udziału i które przysługują Cyfrowemu Polsatowi na dzień niniejszego zawiadomienia oraz ich udział 

w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netii, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, 

odpowiadają uprzednio wskazanej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Netii, do wykonywania 

których, odpowiednio, uprawniały po Zmianie Udziału i uprawniają na dzień niniejszego 

zawiadomienia posiadane przez Cyfrowy Polsat akcje Netii, oraz ich udziałowi w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu Netii. 

 

 

     

Mirosław Błaszczyk 

Prezes Zarządu 

Cyfrowy Polsat S.A. 

 Katarzyna Ostap-Tomann 

Członek Zarządu  

Cyfrowy Polsat S.A. 

 Tomasz Gillner-Gorywoda 

Prokurent  

Cyfrowy Polsat S.A. 
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