
Warszawa, dnia 12 kwietnia 2021 roku 

Zawiadamiający: 

Michał Szramowski 
 

 

Do: 

Komisja Nadzoru Finansowego  

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 

znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

 

OEX Spółka Akcyjna 

ul. Klimczaka 1 

02-797 Warszawa 

 

Zawiadomienie  

Działając jako wspólnik spółki MS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 
(„Zawiadamiający) 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 i 
spółkach publicznych („Ustawa”) zawiadamiam o pośrednim zbyciu akcji spółki OEX S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Klimczaka 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 
0000222514 („OEX”). 

 
1. Data i rodzaj zdarzenia. 

 
Zawiadamiający informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 roku podmiot od niego zależny tj. spółka MS 
Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. dokonała zbycia 157.000 (sto pięćdziesiąt 
siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela OEX, reprezentujących 2,07% udziału w kapitale 
zakładowym OEX, uprawniających do oddania 157.000 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
OEX. 
 

2. Liczba akcji przed zdarzeniem. 
 
Przed zdarzeniem z dnia 8 kwietnia 2021 roku Zawiadamiający posiadał: 

- 9.037 (dziewięć tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela OEX, uprawniających do 
oddania 9.037 (dziewięć tysięcy trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX, 
stanowiących 0,12% w kapitale zakładowym OEX, uprawniających do 0,10% w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu OEX, oraz 

- pośrednio przez MS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 459.733 (czterysta 
pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela OEX, uprawniające 
do oddania 459.733 (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu OEX, stanowiące 6,07% w kapitale zakładowym OEX, uprawniające do 5,14% w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX, 
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to jest łącznie 468.770 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji OEX, 

uprawniających do oddania 468.770 (czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX, stanowiących 6,19% w kapitale zakładowym OEX, 

uprawniających do 5,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX. 

3. Liczba akcji po zdarzeniu. 
 

Po zdarzeniu z dnia 8 kwietnia 2021 roku Zawiadamiający posiada: 

- 9.037 (dziewięć tysięcy trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela OEX, uprawniających do 
oddania 9.037 (dziewięć tysięcy trzydzieści siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX, 
stanowiących 0,12% w kapitale zakładowym OEX, uprawniających do 0,10% w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu OEX, oraz 

- pośrednio przez MS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 302.733 (trzysta dwa 
tysiące siedemset trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela OEX, uprawniające do oddania 302.733 
(trzysta dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX, stanowiące 
4,00% w kapitale zakładowym OEX, uprawniające do 3,38% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu OEX, 

to jest łącznie 311.770 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji OEX, uprawniających 
do oddania 311.770 (trzysta jedenaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt) głosów na walnym 
zgromadzeniu OEX, stanowiących 4,12% w kapitale zakładowym OEX, uprawniających do 3,48% w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu OEX. 

 

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje OEX S.A.: 
 

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego posiadającym akcje OEX jest MS Investments spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  z siedzibą w Warszawie. 

 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej: 
 

Brak osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Zawiadamiającym do wykonywania praw 

głosu z akcji OEX.  

 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie 
publicznej. 
 

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o 

ofercie publicznej. 

 

 

 

____________________________ 

Michał Szramowski  
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