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L.dz.BZ/5420/10/21                 Bielsko-Biała, dn. 11 października 2021 roku 
 

 

 

NPL Nova S.A. 
ul. Czarnohucka 3 
42-600 Tarnowskie Góry 

 

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

(tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 2080 z późn. zmianami, dalej: Ustawa), Dom Maklerski BDM Spółka 

Akcyjna (dalej: BDM) zawiadamia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce  

NPL Nova S.A. (poprzednia nazwa: Pragma Inkaso S.A., dalej: NPL) do poziomu stanowiącego mniej 

niż 25%. 

 

Zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 4 w/w Ustawy BDM przekazuje następujące 

informacje:  

 

1. Zmiana nastąpiła w dniu 11 października 2021 roku w wyniku transakcji zbycia akcji spółki NPL 

zawartych na rynku regulowanym. 

2. Stan przed zmianą udziału: 
 zgodnie z zawiadomieniem przekazanym przez BDM w dniu 2 lipca 2021 roku, według 

stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, BDM posiadał 1.216.125 akcji spółki NPL (33,05% 

kapitału zakładowego), dających prawo do 1.216.125 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
spółki NPL (28,15% ogólnej liczby głosów), 

 na dzień 8 października 2021 roku, wg stanu na zakończenie sesji giełdowej, BDM posiadał 

1.081.965 akcji spółki NPL (29,40% kapitału zakładowego), dających prawo do 1.081.965 

głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki NPL (25,05% ogólnej liczby głosów).  
3. Stan po zmianie: według stanu na dzień 11 października 2021 roku, po zakończeniu sesji 

giełdowej, BDM posiada 1.030.510 akcji spółki NPL (28,00% kapitału zakładowego), dających 
prawo do 1.030.510 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki NPL (23,85% ogólnej liczby głosów). 

4. (uchylony) 

5. Żaden z podmiotów zależnych od BDM nie posiada akcji spółki NPL. 
6. BDM nie zawarł umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. 

7. Nie dotyczy. 
8. Nie dotyczy. 

9. Łączna suma liczby głosów i procentowy udział w ogólnej liczbie głosów obliczone w sposób 
wskazany w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy są równe wartościom wskazanym w pkt 3. 

 

 

 

Z poważaniem, 
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