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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE 
PLAY2CHILL S.A. 

Działając w imieniu i na rzecz Black Swan Capital spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Warszawie (02-627 Warszawa) przy ul Naruszewicza 5/1, wpisanej do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 
0000617926, REGON: 364443155, NIP: 5213735053 („Zawiadamiający”), jako prezes zarządu 
uprawniony do samodzielnej reprezentacji Zawiadamiającego, w oparciu o 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 o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) 
(„Ustawa”) zawiadamiam o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Play2Chill S.A. 
z siedzibą w Warszawie („Spółka”), tj. o zmniejszeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce o 7,4912 %, tj. z 9,9999% ogólnej liczby głosów do 2,5087% ogólnej liczby głosów 
w Spółce w wyniku zbycia 214.999 akcji Spółki. 

1. Zmiana udziału w ogólnej liczby głosów nastąpiła 26 sierpnia 2021 r.  na skutek wykonania 
zobowiązania do przeniesienia akcji Spółki na rzecz inwestorów w wyniku realizacji umów 
sprzedaży akcji zawartych dnia 25 sierpnia 2021 r. („Umowy”).  

2. Przed zmianą Zawiadamiający posiadał 286.999 akcji Spółki stanowiących 9.9999% kapitału 
zakładowego i uprawniających do 286.999 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 
9,9999% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Zawiadamiający nie posiadał akcji w 
sposób pośredni. 

3. Po zmianie, jaka nastąpiła w wyniku realizacji Umów, Zawiadamiający posiada 72.000 akcji Spółki 
stanowiących 2,5087% kapitału zakładowego i uprawniających do 72.000 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,5087% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 
Zawiadamiający nie posiada akcji w sposób pośredni.  

4. Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, a posiadające akcje Spółki. 

5. Zawiadamiający nie jest stroną jakichkolwiek umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c 
Ustawy; 



6. Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy; 

7. Nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy; 

8. Zawiadamiający posiada łącznie 72.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 
2,5087% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

W imieniu Zawiadamiającego 

 

 

___________________________ 

Łukasz Adamczyk – Prezes Zarządu 
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