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Warszawa, dnia 5 lipca 2021 roku 

Artur Błasik 
_____________ 
_____________ 
PESEL: _____________ 
  

Komisja Nadzoru Finansowego  
Departament Nadzoru Obrotu  
ul. Piękna 20 00-549 Warszawa  

T-Bull S.A.  
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09  
53 - 445 Wrocław  

 

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 

 

Działając w imieniu własnym oraz w imieniu:  

1) Pana Damiana Fijałkowskiego, ul. ___________, ___________, PESEL: ___________, 
2) Pana Grzegorza Zwolińskiego, ul. ___________, ___________, PESEL: ___________, 
3) Pana Radosława Łapczyńskiego, ul. ___________, ___________, PESEL: ___________, 
4) Pana Januarego Ciszewskiego, ul. ___________, ___________, PESEL: ___________, 

(gdzie wszyscy zawiadamiający są dalej zwani łącznie „Akcjonariuszami”), tj. stron zawartego w dniu 
14 stycznia 2021 roku porozumienia (zwanego dalej „Porozumieniem”), które dotyczy obejmowania akcji, 
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu i prowadzenia trwałej polityki wobec spółki T-Bull S.A. z sie-
dzibą we Wrocławiu (dalej zwanej „Spółką”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz 87 ust. 3 
w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) i 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowa-
dzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej 
zwanej „Ustawą”) niniejszym zawiadamiam, że zmniejszeniu uległ posiadany przez Akcjonariuszy działają-
cych jako Porozumienie udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce – o więcej niż 1%. 

Zdarzeniem, które spowodowało zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce była utrata uprzy-
wilejowania co do głosu z niektórych akcji Spółki, która nastąpiła w wyniku zamiany w dniu 29 czerwca 2021 
roku akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje zwykłe na okaziciela. 

Przed zmniejszeniem udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poszczególni Akcjonariusze posiadali nastę-
pujące liczby akcji i głosów w Spółce: 

1) Pan Damian Fijałkowski posiadał 188 067 akcji Spółki, które stanowiły 16,18 % kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniały do wykonywania 376 067 głosów, co stanowiło 21,79 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki; w tym Pan Damian Fijałkowski posiadał:  

a) 188 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowiły 16,18 % kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniały do wykonywania 376 000 głosów, co stanowiło 21,78 % ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 67 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 0,006 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały 
do wykonywania 67 głosów, co stanowiło 0,004 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

2) Pan Grzegorz Zwoliński posiadał 188 067 akcji Spółki, które stanowiły 16,18 % kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniały do wykonywania 376 067 głosów, co stanowiło 21,79 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki; w tym Pan Grzegorz Zwoliński posiadał:  
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a) 188 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowiły 16,18% kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniały do wykonywania 376 000 głosów, co stanowiło 21,78 % ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 67 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 0,006 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały 
do wykonywania 67 głosów, co stanowiło 0,004 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

3) Pan Radosław Łapczyński posiadał 188 727 akcji Spółki, które stanowiły 16,24 % kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniały do wykonywania 376 727 głosów, co stanowiło 21,83 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki; w tym Pan Radosław Łapczyński posiadał:  

a) 188 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowiły 16,18% kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniały do wykonywania 376 000 głosów, co stanowiło 21,78 % ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 727 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 0,06 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały 
do wykonywania 727 głosów, co stanowiło 0,04 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

4) Pan Artur Błasik posiadał 4 950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowiły 0,43 % kapitału za-
kładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 4 950 głosów, co stanowiło 0,29 % ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki; 

5) Pan January Ciszewski posiadał bezpośrednio 391 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowiły 
0,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 391 głosów, co stanowiło 0,02% ogółu 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiadał pośrednio przez spółkę JR Holding Alternatywna 
Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 
0000393811), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 4 950 akcji zwykłych na okaziciela 
Spółki, które stanowiły 0,43 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 4 950 głosów, 
co stanowiło 0,29 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Porozumienie Akcjonariuszy posiadało łącznie 575 152 akcje Spółki, które stanowiły 49,50 % kapitału zakła-
dowego Spółki i uprawniały do wykonywania 1 139 152 głosów, co stanowiło 66 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, w tym Akcjonariusze posiadali łącznie: 

a) 564 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowiły 48,54 % kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniały do wykonywania 1 128 000 głosów, co stanowiło 65,35 % ogółu głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 11 152 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowiły 0,96 % kapitału zakładowego Spółki i upraw-
niały do wykonywania 11 152 głosów, co stanowiło 0,65 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki.  

W wyniku wystąpienia zdarzenia powodującego zmniejszenie posiadanego przez Porozumienie udziału 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce, posiadana przez poszczególnych Akcjonariuszy liczba akcji i głosów wy-
nosi na dzień niniejszego zawiadomienia: 

1) Pan Damian Fijałkowski posiada 188 067 akcji Spółki, które stanowią 16,18 % kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniają do wykonywania 323 067 głosów, co stanowi 20,26 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki; w tym Pan Damian Fijałkowski posiada:  

a) 135 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 11,62 % kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniają do wykonywania 270 000 głosów, co stanowi 17,23 % ogółu głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 53 067 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 4,57 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają 
do wykonywania 53 067 głosów, co stanowi 3,39 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

2) Pan Grzegorz Zwoliński posiada 188 067 akcji Spółki, które stanowią 16,18 % kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniają do wykonywania 323 067 głosów, co stanowi 20,26 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki; w tym Pan Grzegorz Zwoliński posiada:  
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a) 135 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 11,62 % kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniają do wykonywania 270 000 głosów, co stanowi 17,23 % ogółu głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 53 067 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 4,57 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają 
do wykonywania 53 067 głosów, co stanowi 3,39 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

3) Pan Radosław Łapczyński posiada 188 727 akcji Spółki, które stanowią 16,24 % kapitału zakładowego 
Spółki i uprawniają do wykonywania 323 727 głosów, co stanowił 20,66 % ogółu głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki; w tym Pan Radosław Łapczyński posiada:  

a) 135 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 11,62 % kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniają do wykonywania 270 000 głosów, co stanowi 17,23 % ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 53 727 akcji zwykłych na okaziciela, które stanowią 4,62 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają 
do wykonywania 53 727 głosów, co stanowi 3,43% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

4) Pan Artur Błasik posiada 4 950 akcji Spółki, które stanowią 0,43 % kapitału zakładowego Spółki i upraw-
niają do wykonywania 4 950 głosów, co stanowi 0,32 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;  

5) Pan January Ciszewski posiada bezpośrednio 391 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 
0,03% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 391 głosów, co stanowi 0,02% ogółu 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiada pośrednio przez spółkę JR Holding Alternatywna 
Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 
0000393811), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 4 950 akcji Spółki, które stanowią 
0,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 4 950 głosów, co stanowi 0,32 % 
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

W wyniku wystąpienia zdarzenia powodującego zmniejszenie posiadanego przez Porozumienie udziału 
w ogólnej liczbie głosów w Spółce Porozumienie Akcjonariuszy posiada łącznie 575 152 akcji Spółki, które 
stanowią 49,50 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 980 152 głosów, co stanowi 
62,55 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym Akcjonariusze posiadają łącznie:  

a) 405 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które stanowią 34,85 % kapitału zakłado-
wego Spółki i uprawniają do wykonywania 810 000 głosów, co stanowi 51,69 % ogółu głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz  

b) 170 152 akcje zwykłe na okaziciela, które stanowią 14,64 % kapitału zakładowego Spółki i upraw-
niają do wykonywania 170 152 głosów, co stanowi 10,86 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki.  

Jednocześnie informuję, że:  

- Za wyjątkiem Pana Januarego Ciszewskiego żaden z Akcjonariuszy nie posiada podmiotów zależnych 
posiadających akcje Spółki,  

- Pan January Ciszewski posiada podmiot zależny tj. spółkę JR Holding Alternatywna Spółka Inwesty-
cyjna S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Grzegórzecka 67D/26, 31-559 Kraków, KRS: 0000393811), która 
posiada 4 950 akcji Spółki, które stanowią 0,43% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykony-
wania 4 950 głosów, co stanowi 0,32 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,  

- brak jest w stosunku do Akcjonariuszy osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c,  

- żaden z Akcjonariuszy nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako 
posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów fi-
nansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozlicze-
nie pieniężne, a w związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 
Ustawy wynosi 0 (zero),  
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- żaden z Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których 
w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 
1 pkt 2) Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 
Ustawy wynosi 0 (zero),  

- łączna suma liczby głosów posiadanych przez Akcjonariuszy wynosi 980 152 głosy, co stanowi 62,55 % 
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

  
 _____________________  
 Artur Błasik 


