
Warszawa, dnia 11 maja 2022 r. 

 

Ragnar Trade Sp. z o.o.  

z siedzibą w Warszawie 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

do wiadomości: 

Intelligent Gaming Solutions S.A. 

ul. Jasielska 16 

60-476 Poznań 

 

ZAWIADOMIENIE 

o przekroczeniu progu powyżej 20% ogólnej liczby głosów w spółce Intelligent Gaming Solution S.A.  

 

Działając w imieniu Ragnar Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska (dalej: Zawiadamiający), na 

podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. 

Dz. U. z 2021, poz. 1983 ze zm.) (dalej ustawa o ofercie) zawiadamia o: 

1. Zwiększeniu udziału i przekroczeniu progu powyżej 5%, 10%, 15%, 20% ogólnej liczby głosów  

w wyniku nabycia przez Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2022 r. 

500.000 akcji Intelligent Gaming Solution S.A. w drodze kupna akcji w transakcjach 

pozarynkowych. 

2. Przed czynnością wskazaną w ust. 1, Zawiadamiający nie posiadał akcji Intelligent Gaming 

Solution S.A. 

3. Po nabyciu akcji Zawiadamiający posiada 500.000 akcji Intelligent Gaming Solution S.A., 

stanowiących 22,73% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 500.000 głosów 

w Spółce, co stanowi 22,73% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.   

4. Poza Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, posiadającym 500.000 akcji Intelligent 

Gaming Solution S.A., nie istnieją inne podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające 

akcje Intelligent Gaming Solution S.A. 

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c ustawy o ofercie. 

6. Okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. ust. 4 pkt 7) i 8) ustawy o ofercie – nie dotyczy. 

7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) ustawy o ofercie – 500.000 

głosów, stanowiących 22,73% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

 

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 2.200.000 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki wynosi 2.200.000. 
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