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Gliwice, dnia 27 lipca 2021 r. 

ZAWIADAMIAJĄCY: 

1) Roman Seredyński 

 

2) UHY ECA Podatki sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 

ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa  

skr. poczt. 419 

oraz 

UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie 

ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA 

Roman Seredyński, działając w imieniu własnym oraz w imieniu swojej spółki zależnej UHY ECA 

Podatki sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („UHY ECA Podatki”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz 

art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) 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 zawiadamia, że w wyniku 

zawarcia w dniu 22 lipca 2021 r. przez UHY ECA Podatki czterech transakcji zbycia poza rynkiem 

regulowanym („Transakcje”) łącznie 2.763.365 akcji UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 

stanowiących 53,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 2.763.365 

głosów, stanowiących 53,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, doszło do 

zmniejszenia udziału procentowego w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

posiadanego bezpośrednio przez UHY ECA Podatki a pośrednio – tj. za pośrednictwem spółki zależnej 

UHY ECA Podatki - przez Romana Seredyńskiego, z 53,27% do 0% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Przed Transakcjami UHY ECA Podatki posiadała bezpośrednio, a Roman Seredyński posiadał 

pośrednio, za pośrednictwem swojej spółki zależnej UHY ECA Podatki, 2.763.365 akcji Spółki 

stanowiących 53,27% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 2.763.365 

głosów stanowiących 53,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Po Transakcjach, tj. aktualnie: 

- UHY ECA Podatki nie posiada żadnych akcji Spółki i nie przysługują jej żadne głosy na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

- Roman Seredyński nie posiada żadnych akcji Spółki i nie przysługują mu żadne głosy na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 
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Żaden podmiot zależny Romana Seredyńskiego nie posiada akcji Spółki. Żaden podmiot zależny UHY 

ECA Podatki nie posiada akcji Spółki. 

W odniesieniu do Romana Seredyńskiego oraz UHY ECA Podatki nie występują osoby, o których mowa 

w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. Ustawy o ofercie. 

Roman Seredyński oraz UHY ECA Podatki nie posiadają instrumentów finansowych, które po upływie 

terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z 

którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w 

sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów 

finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie. 

Roman Seredyński oraz UHY ECA Podatki nie posiadają głosów z akcji wskazanych na podstawie art. 

69 ust. 4 pkt 7) i 8) Ustawy o ofercie, wobec czego: 

1. Łączna suma liczby głosów, o której mowa w 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie, posiadana przez 

UHY ECA Podatki, wynosi 0 głosów, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

2. Łączna suma liczby głosów, o której mowa w 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie, posiadana przez 

Romana Seredyńskiego, wynosi 0 głosów, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Zawiadamiający: 

 

 

____________________________ 

Roman Seredyński w imieniu własnym; 

W imieniu UHY ECA Podatki – Roman Seredyński, Prezes Zarządu. 




