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Zawiadomienie akcjonariuszy działających w porozumieniu  

o przekroczeniu ogólnej liczby głosów   

 

 

Niżej podpisani Artur Błasik oraz Blanka Błasik (dalej zwani łącznie „Akcjonariuszami”), działający wspólnie 

jako strony porozumienia akcjonariuszy (dalej zwanego „Porozumieniem”) spółki GAMEDUST S.A. z siedzibą 

we Wrocławiu (dalej zwanej „Spółką”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej „Ustawą”), na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy 

zawiadamiamy, iż Akcjonariusze działając jako Porozumienie, przekroczyli 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.  

 

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

 

W dniu 21 lipca 2022 roku zależna od obojga Akcjonariuszy spółka Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą 

w Łodzi nabyła od Artura Błasika, na podstawie umowy cywilno-prawnej, własność 3 400 000 akcji Spółki.  

 

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 dokonaniem czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusze nie posiadali akcji Spółki 

działając jako Porozumienie. 

 



Przed dokonaniem czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej, liczba akcji i liczba głosów posiadana przez 

poszczególnych Akcjonariuszy wynosiła: 

1) Pan Artur Błasik posiadał: 

a) bezpośrednio 12 717 500 akcji Spółki, które stanowiły 7,98 % kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniały do wykonywania 12 717 500 głosów, co stanowiło 7,98 % ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

b) pośrednio przez spółkę Games Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ogrodowa 58, 00-876 

Warszawa, KRS: 0000824601), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 1 003 000 akcji 

Spółki, które stanowiły 0,63 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 1 003 000 

głosów, co stanowi 0,63 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Łącznie bezpośrednio i pośrednio Pan Artur Błasik posiadał 13 720 500 akcji Spółki, które stanowiły 8,60 % 

kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 13 720 500 głosów, co stanowiło 8,60 % ogółu 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

2) Pani Blanka Błasik nie posiadała akcji Spółki. 

 

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 dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 1) powyżej, Akcjonariusze działając jako Porozumienie posiadają 

łącznie 13 720 500 akcji Spółki, które stanowią 8,60 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 

wykonywania 13 720 500 głosów, co stanowi 8,60 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Aktualnie, liczba akcji i liczba głosów posiadana przez poszczególnych Akcjonariuszy wynosi: 

1) Pan Artur Błasik posiada: 

a) bezpośrednio 9 317 500 akcji Spółki, które stanowią 5,84 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają 

do wykonywania 9 317 500 głosów, co stanowi 5,84 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki; 

b) pośrednio przez spółkę Games Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Ogrodowa 58, 00-876 

Warszawa, KRS: 0000824601), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 1 003 000 akcji 

Spółki, które stanowią 0,63 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1 003 000 

głosów, co stanowi 0,63 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

2) Pan Artur Błasik i Pani Blanka Błasik posiadają: 

a) pośrednio przez spółkę Telma Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, 90-560 

Łódź, KRS: 0000603933), w stosunku do której wspólnie sprawują kontrolę, 3 400 000 akcji Spółki, 

które stanowią 2,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3 400 000 głosów, 

co stanowi 2,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

4) Podmioty zależne od Akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:  



Jednocześnie informujemy, że: 

- Pan Artur Błasik posiada podmiot zależny tj. spółkę Games Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. 

Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, KRS: 0000824601), która posiada 1 003 000 akcji Spółki, które stanowią 

0,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 1 003 000 głosów, co stanowi 0,63 % ogółu 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

- Pan Artur Błasik i Pani Blanka Błasik posiadają wspólnie podmiot zależny tj. spółkę Telma Nieruchomości Sp. 

z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Łąkowa 3/5, 90-560 Łódź, KRS: 0000603933), która posiada 3 400 000 akcji 

Spółki, które stanowią 2,13 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 3 400 000 głosów, co 

stanowi 2,13 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

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

- brak jest w stosunku do Akcjonariuszy osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, 

 

6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których 

nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 

pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 

nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie,  

w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:  

- żaden z Akcjonariuszy nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki jako 

posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o 

których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, a w 

związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero), 

 

7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 

2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacia wygaśnięcia tych 

instrumentów finansowych:  

- żaden z Akcjonariuszy nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w 

sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) 

Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 

0 (zero), 

 

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów:  

- łączna suma liczby głosów posiadanych przez Akcjonariuszy wynosi 13 720 500 głosów, co stanowi 8,60 % 

ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

 

 



 

Data: 22 lipca 2022 roku 
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