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Zawiadomienie

Ja, niżej podpisany Damian Patrowicz (dalej: Zawiadamiający) niniejszym w wykonaniu obowiązku

określonego  w  art.  69  ust.  1  pkt  2)  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), zawiadamiam o:

Pośrednim zwiększeniu udziału % w kapitale zakładowym oraz % udziału w ogólnej liczbie

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w

Płocku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000734433 (dalej:

PLATNOWE INWESTYCJE lub Spółka)

Zawiadamiający  informuje,  że  w  związku  z  rejestracją  w  dniu  15.06.2020r.  przez  właściwy  Sąd

Rejestrowy –  Sąd Rejonowy dla  Miasta  Stołecznego Warszawy w Warszawie,  obniżenia  kapitału

zakładowego w drodze umorzenia akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE stosownie do postanowień

uchwał Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia z dnia 14.01.2020r., umorzonych zostało 2.700.000

akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE.

W związku z umorzeniem 2.700.000 akcji własnych PLATYNOWE INWESTYCJE SE pośredni %

udział Zawiadamiającego w kapitale zakładowym Spółki oraz % udział w ogólnej liczbie głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki zwiększył się o 5,61%.

Zawiadamiający informuje, że po zarejestrowaniu umorzenia 2.700.000 akcji, tj. na dzień 15.06.2020r.

pośrednio posiada:

1. przez podmiot zależny Patro Invest Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – 1.409.581

akcji Spółki co stanowi  20,14% udziału  w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do

oddania  1.409.581 głosów  stanowiących  20,14% udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na

Walnym Zgromadzeniu  Spółki,



2. przez  podmiot  zależny Patro  Invest  OÜ z siedzibą  w Tallinnie  –  40.368 akcji  Spółki  co

stanowi  0,58% udziału  w kapitale zakładowym Spółki  oraz uprawnia do oddania  40.368

głosów stanowiących  0,58% udziału w ogólnej  liczbie  głosów na Walnym Zgromadzeniu

Spółki,

czyli  łącznie  pośrednio  posiada  1.449.949 akcji  Spółki  co  stanowi  20,72% udziału   w  kapitale

zakładowym Spółki  oraz uprawnia do oddania  1.449.949 głosów stanowiących  20,72% udziału w

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu  Spółki.

Zawiadamiający informuje, że przed rejestracją umorzenia pośrednio posiadał:

1. przez podmiot zależny Patro Invest Sp. z o. o. w likwidacji z siedzibą w Płocku – 1.409.581

akcji Spółki co stanowiło 14,53% udziału  w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do

oddania  1.409.581 głosów  stanowiących  14,53% udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na

Walnym Zgromadzeniu  Spółki,

2. przez  podmiot  zależny Patro  Invest  OÜ z siedzibą  w Tallinnie  –  40.368 akcji  Spółki  co

stanowiło 0,42% udziału  w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do oddania 40.368

głosów stanowiących  0,42% udziału w ogólnej  liczbie  głosów na Walnym Zgromadzeniu

Spółki, 

czyli łącznie pośrednio posiadał 1.449.949  akcji PLATYNOWE INWESTYCJE SE reprezentujących

14,95 % udziału w kapitale zakładowym PLATYNOWE INWESTYCJE SE przed jego obniżeniem

oraz  uprawniających  do  oddania  1.449.949 głosów  na  Walnym  Zgromadzeniu  PLATYNOWE

INWESTYCJE  SE  reprezentujących  14,95  % udziału  w  ogólnej  liczbie  głosów  na  Walnym

Zgromadzeniu PLATYNOWE INWESTYCJE SE.

Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji  Spółki

oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by

przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

 Do wiadomości:

- PLATYNOWE INWESTYCJE SE, Płock, Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 35


		2020-06-18T15:12:28+0200
	Damian Patrowicz




