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Gdańsk, 31 maja 2022 roku. 

 

Jarosław Jarzyński 

ul. Gołuńska 78 

80-178 Gdańsk 

 

      PROCAD SA 

      ul. Kartuska 215 

      80-122 Gdańsk 

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu  

oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), niniejszym zawiadamiam:  

- o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej 20% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu PROCAD SA 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.  

W dniu 30 maja 2022 roku nabyłem w drodze transakcji sesyjnych łącznie 90 350 

(dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji PROCAD SA (zwanych dalej „Akcjami”) 

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 

Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 

Przed zmianą udziału posiadałem 1 736 717 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści sześć 

tysięcy siedemset siedemnaście) Akcji, reprezentujących 19,26% kapitału zakładowego PROCAD 

SA, uprawniające do 1 736 717 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści sześć tysięcy 

siedemset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 19,26% ogólnej 

liczby głosów w PROCAD SA. 

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki  

oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.  

Po zmianie udziału związanego z nabyciem Akcji posiadam 1 827 067 (słownie: jeden milion 

osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) Akcji, reprezentujących 20,26% 

kapitału zakładowego PROCAD SA, uprawniające do 1 827 067 (słownie: jeden milion osiemset 

dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 20,26% ogólnej liczby głosów w PROCAD SA. 

4) Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki. 

Brak. 

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.  

Brak. 

6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o ofercie.  

Brak. 
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7) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust.4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o ofercie  

i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. 

Łączna liczba głosów jakie posiadam wynosi  1 827 067 (słownie: jeden milion osiemset 

dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem) Akcji PROCAD SA, reprezentujących łącznie 

20,26% kapitału zakładowego PROCAD SA, uprawniające łącznie do 1 827 067 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,26% ogólnej liczby głosów w PROCAD SA. 

 

 

Jarosław Jarzyński  


