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Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Ofercie 

Zarząd Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Zawiadamiający”), działając na podstawie art. 69 

ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych 

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym 

zawiadamia o zmianie stanu posiadania udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczby głosów w 

spółce pod firmą Movie Games VR S.A. (poprzednio IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.) z siedzibą w 

Warszawie („Spółka” „Emitent”) posiadanych przez Zawiadamiającego („Zmiana Stanu 

Posiadania”). W konsekwencji Zmiany Stanu Posiadania, zwiększył się udział Zawiadamiającego w 

kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w wyniku dokonanych  

transakcji nabycia akcji Spółki. 

Przed Zmianą Stanu Posiadania, Zawiadamiający bezpośrednio posiadał 3.700.000 (trzy miliony 

siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta (stanowiących 38,93% kapitału zakładowego 

Emitenta), uprawniających do wykonania 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 38,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta). 

Zmiana Stanu Posiadania Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w wyniku 

dokonania przez Zawiadamiającego w dniu 5 października 2021 roku transakcji nabycia 271 875 

(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela 



Emitenta (stanowiących 2,86 kapitału zakładowego Emitenta) uprawniających do wykonania 271 875 

(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta (stanowiących 2,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). 

W związku ze Zmianą Stanu Posiadania Zawiadamiający posiada łącznie bezpośrednio – 3.971.875 

(trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na 

okaziciela w kapitale zakładowym Emitenta (stanowiących 41,79 % udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta), uprawniających do wykonywania 3.971.875 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden 

tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć)  głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 41,79  

% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta). 

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Emitenta.  

Zawiadamiający oświadcza, że nie istnieją osoby, z którymi zawarto umowę, której przedmiotem jest 

przekazanie uprawniania do wykonywania prawa głosu. 

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o 

Ofercie. 

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3,7,8, Ustawy o Ofercie wynosi 

3.971.875 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć)  głosów 

na walnym zgromadzeniu Emitenta (stanowiących 41,79 % ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta). 

 

 

     

 


