
dnia 26.05.2017r. 
INNOVATIVE COMMERCE 

Komisja Nadzoru Finansowego
Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego
Plac Powstańców Warszawy 1 
00-950 Warszawa

Zawiadomienie
Zawiadamiająca INNVOVATIVE COMMERCE A.S. z siedzibą w Pradze jako podmiot dominujący wobec
spółki  RACZAM Sp.  z  o.o.  z siedzibą  w Warszawie  (KRS  0000665247)  w rozumieniu  art.  4 pkt  14)
ustawy  o ofercie  publicznej  i warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184,
poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku o wynikającego z art. 69 ust.
1 pkt 2 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, niniejszym zawiadamia o:

Pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku,
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288 (dalej: Spółka)

Zawiadamiająca  informuje,  że  wobec  dokonania  w  dniu  23.05.2017r.  przez  podmiot  zależny
Zawiadamiającej  spółkę  RACZAM Sp.  z  o.o.  w Warszawie  transakcji  cywilnoprawnych dokonanych
poza obrotem zorganizowanym, udział Zawiadamiającej uległ pośredniemu zmniejszeniu  o 2.730.000
sztuk  akcji  Spółki,  co  stanowi  9,25  %  udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz
co uprawnia do pośredniego oddania 2.730.000 głosów stanowiących 9,25 % udziału w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że po transakcji  opisanej powyżej, tj.  na dzień 23.05.2017 r. pośrednio
przez swój podmiot zależny spółkę RACZAM Sp. z o.o. posiadała 16.515.161 akcji Spółki, co stanowiło
55,95  %  udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawniało  do  oddania  16.515.161  głosów
stanowiących 55,95 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że przed transakcją opisaną powyżej, tj. na dzień 22.05.2017 r. pośrednio
przez spółkę  RACZAM Sp.  z  o.o.  posiadała  19.245.161 akcji  Spółki,  co  stanowiło  65,19 % udziału
w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 19.896.161 głosów stanowiących 65,94 %
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pośrednim zmniejszeniu stanu posiadania akcji PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku,
zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126288 (dalej:

Spółka).



Zawiadamiająca  informuje,  że  wobec  dokonania  w  dniu  24.05.2017r.  przez  podmiot  zależny
Zawiadamiającej  spółkę  RACZAM Sp.  z  o.o.  w Warszawie  transakcji  cywilnoprawnych dokonanych
poza obrotem zorganizowanym, udział Zawiadamiającej uległ pośredniemu zmniejszeniu   o 2.241.000
sztuk akcji Spółki, co stanowi 7,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania
2.241.000  głosów  stanowiących  7,59  %  udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym
Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca  informuje,  że  po  transakcji  opisanej  powyżej,  tj.  na  dzień  24.05.2017  r.
pośrednio  posiadała  14.274.161  akcji  Spółki,  co  stanowiło  48,35  %  udziału  w  kapitale
zakładowym  Spółki  oraz  uprawniało  do  oddania  14.274.161  głosów  stanowiących  48,35  %
udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  Spółki.

Zawiadamiająca  informuje,  że  przed  transakcją  opisaną  powyżej,  tj.  na  dzień  23.05.2017  r.
pośrednio  posiadała  16.515.161  akcji  Spółki,  co  stanowiło  55,95  %  udziału  w  kapitale
zakładowym  Spółki  oraz  uprawniało  do  oddania  16.515.161  głosów  stanowiących  55,95  %
udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  Spółki.

Ponadto Zawiadamiająca informuje,  że  żadne podmioty  od niej  zależne nie  posiadają  akcji  Spółki
oraz,  że  Zawiadamiająca  nie  zawierała  żadnych  porozumień  ani  umów,  których  przedmiotem
byłoby  przekazanie  uprawnienia  do  wykonywania  prawa  głosu.

Do wiadomości:
- PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ul. Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock


