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ZAWIADOMIENIE  

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

 

Działając w imieniu PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), jako Prezes Zarządu uprawniony do 
samodzielnej reprezentacji Akcjonariusza, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej 
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.; dalej: Ustawa o ofercie) informuję, iż udział Akcjonariusza 
w ogólnej liczbie głosów w PLAY2CHILL S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uległ zmniejszeniu do poziomu 
poniżej 33%, tj. z 34,02% (w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku) do 30,93%. 
 
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła dnia 29.09.2021 r. na skutek zarejestrowania w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego 
PLAY2CHILL S.A. z kwoty 287.000,00 zł do kwoty 315.699,90 zł. Akcjonariusz dowiedział się o zmianie udziału w 
ogólnej liczbie głosów dnia 4 października 2021 r. z raportu EBI nr 14/2021 Play2Chill S.A. w sprawie rejestracji 
przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego. 
 
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał 976.501 akcji Play2Chill S.A., co stanowiło 34,02% w kapitale zakładowym 

Spółki i był uprawniony do 976.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Play2Chill S.A, co stanowiło 34,02% ogólnej 

liczby głosów w Spółce. 

 
W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie łączna liczba akcji 

Spółki zwiększyła się, i w konsekwencji, pomimo iż liczba akcji posiadanych przez PlayWay S.A. w kapitale 

zakładowym Spółki i liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie uległa zmianie, tj. wynosi 976.501, to:  

1) udział procentowy PlayWay S.A. w kapitale zakładowym Spółki uległ zmniejszeniu i aktualnie wynosi 

30,93%; oraz   

2) ogólna liczba głosów PlayWay S.A. na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległa zmniejszeniu i wynosi 30,93% 

ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 
Jednocześnie w imieniu Akcjonariusza informuję, iż: 

− podmioty zależne od Akcjonariusza nie posiadają akcji Play2Chill S.A.; 

− Akcjonariusz nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do 
wykonywania prawa głosu; 

− Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie, wobec 
czego art. 69 ust. 4 pkt 7-9 nie mają zastosowania 

 

 

 

Krzysztof Kostowski 

Prezes Zarządu PlayWay S.A. 
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