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ZAWIADOMIENIE Z ART. 69 USTAWY O OFERCIE W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM POROZUMIENIA 

AKCJONARIUSZY 
 
 
Działając na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz art. 87. ust 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej „Ustawa"), jako jedna ze 
stron Porozumienia, wskazana w rozumieniu art. 87 ust. 3 Ustawy do złożenia zawiadomienia, 
niniejszym zawiadamiam o zawarciu w dniu 17 stycznia 2023 roku, pomiędzy: 
 
- Panem Jakubem Skałbanią; 
 
- Netwise S.A., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000426913, (zwana dalej „Spółką”); oraz 
 
- Netwise International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS 0000302621, (zwana dalej „Netwise International”) 
 
(Jakub Skałbania, Spółka oraz Netwise International zwani dalej razem „Stronami Porozumienia")  
 
porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy dotyczącego  nabywania bezpośrednio 
i pośrednio akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, oraz prowadzenia 
trwałej polityki wobec Spółki, mającego na celu ogłoszenie przez Strony Porozumienia wezwania do 
zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki pozwalającego osiągnąć Stronom Porozumienia 100 % ogólnej 
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ewentualnego ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji 
Spółki oraz doprowadzenia do wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect (dalej 
„Porozumienie”). 
 
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:  
 
Zawarcie Porozumienia przez Strony Porozumienia w dniu 17 stycznia 2023 roku. 
 
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:  
 



 

 
Jakub Skałbania posiadał bezpośrednio (i) 657.000 akcji Spółki, które stanowią 64,53% w kapitale 
zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów Spółki oraz pośrednio, za pośrednictwem spółki zależnej 
Netwise International sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ii) 289.500 akcji Spółki, które stanowią 28,43% 
w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jakub Skałbania 
posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio 946.500 akcji Spółki, które stanowią 92,96% w kapitale 
zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
 
Netwise International posiadała bezpośrednio 289.500  akcji Spółki, stanowiących 28,43% w jej 
kapitale zakładowym i uprawniających do 28,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
Netwise S.A. posiadała bezpośrednio 11.068 akcji własnych Spółki, stanowiących 1,08%  w jej kapitale 
zakładowym, z których nie może wykonywać prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki (akcje 
własne). 

 

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 zawarciu Porozumienia, stan posiadania Akcji Spółki przez Akcjonariuszy Porozumienia nie uległ 
zmianie. 
W wyniku podpisania Porozumienia, Strony Porozumienia posiadają łącznie 957.568 akcji Spółki, 
stanowiących łącznie 94,05% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 94,05%  
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki 
 
Strony Porozumienia nie posiadają innych podmiotów zależnych, nie będących Stronami 
Porozumienia, które posiadają akcje Spółki. 
 
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy 
 
Żadna ze Stron Porozumienia nie zawarła umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy, t.j. 
umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest 
uprawniony lub zobowiązany 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, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić 
nabycie akcji 
 
Żadna ze Stron Porozumienia nie posiada wymienionych wyżej instrumentów finansowych. 
 
7. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 
2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych 
 
Żadna ze Stron Porozumienia nie posiada wymienionych wyżej instrumentów finansowych. 
 



 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 powyżej i jej procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów. 
 
W wyniku podpisania Porozumienia, Strony Porozumienia posiadają łącznie 957.568 akcji Spółki, 
stanowiących łącznie 94,05% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających łącznie do 94,05%  
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
 
 
 
Za Netwise S.A. 
 
_______________ 
Wojciech Sobczak 
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