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29 grudnia 2021 roku 

„Embud 2” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

ul. Konstruktorska 4 

02-673 Warszawa, Polska 

Do: 

1. Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa, Polska 

Faks: (48) 22 262 55 32 

e-mail: znaczne.pakiety@knf.gov.pl 

2. Cyfrowy Polsat S.A. 

ul. Łubinowa 4a 

03-878 Warszawa, Polska 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM 

ZGROMADZENIU SPÓŁKI CYFROWY POLSAT S.A. 

Działając w imieniu „Embud 2” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod 

adresem: ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa („Embud”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z 

art. 69a ust. 1 pkt 3 (stosowanym odpowiednio) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu przysługującego 

Embud pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Cyfrowy Polsat S.A. 

z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Cyfrowy Polsat”) poniżej 5% ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki („Zmiana Udziału”). 

Zmiana Udziału nastąpiła w dniu 22 grudnia 2021 roku, w związku z tym, że w ramach transakcji 

zawartych poza rynkiem regulowanym w dniu 22 grudnia 2021 roku, „Embud 2” spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością S.K.A. zbyła 32.005.866 (trzydzieści dwa miliony pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt 

sześć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 5,00% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 32.005.866 (trzydziestu dwóch milionów pięciu 

tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu sześciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 

3,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Embud jest jedynym komplementariuszem „Embud 2” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 

Bezpośrednio przed Zmianą Udziału Embud posiadał pośrednio, za pośrednictwem „Embud 2” spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 64.011.733 (sześćdziesiąt cztery miliony jedenaście tysięcy 

siedemset trzydzieści trzy) akcje Spółki, reprezentujące łącznie 10,01% kapitału zakładowego Spółki 

oraz uprawniające do wykonywania 64.011.733 (sześćdziesięciu czterech milionów jedenastu tysięcy 

siedemset trzydziestu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 7,82% głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po Zmianie Udziału i na dzień niniejszego zawiadomienia Embud posiada pośrednio, za pośrednictwem 

„Embud 2” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 32.005.867 (trzydzieści dwa miliony pięć 

tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki, reprezentujących łącznie 5,00% kapitału 
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zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 32.005.867 (trzydziestu dwóch milionów 

pięciu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 

3,91% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto informuję, że: 

i) poza „Embud 2” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., której jedynym 

komplementariuszem jest Embud, podmioty zależne od Embud nie posiadają pośrednio ani 

bezpośrednio akcji Spółki; 

ii) Embud nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c 

Ustawy o Ofercie; 

iii) Embud nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub 

zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o 

Ofercie; oraz 

iv) Embud nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni 

odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie. 

W związku z tym, że Embud nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony 

lub zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o 

Ofercie ani nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni 

odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie, łączna liczba 

głosów przysługujących Embud na walnym zgromadzeniu Spółki oraz ich udział w ogólnej liczbie głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o Ofercie, odpowiada uprzednio 

wskazanej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, do wykonywania których uprawniają 

posiadane przez Embud pośrednio akcje Spółki, oraz ich udziałowi w ogólnej liczbie głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki. 

W imieniu Embud 2 sp. z o.o.: 

 

______________________ 

Janusz Kaliszyk 

Prezes Zarządu 
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