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Warszawa, dnia 23 grudnia 2021 r. 

Piotr Karbowski 

ul. Fedorowicza 19, 

05-080 Hornówek  

 
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

do wiadomości: 

ManyDev Studio SE 

ul. Bieniewicka 26 

01-632 Warszawa 
 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 – dalej „Ustawa”), zawiadamiam o 

zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów spółki ManyDev Studio SE z siedzibą w Warszawie (01-632) 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000734433 (dalej jako: „Spółka” lub 

„Emitent”). 

Poniżej przekazuję informacje o: 

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę powodującego zmianę udziału, którego 

dotyczy zawiadomienie, 

W wyniku zapisu akcji serii H na moim rachunku papierów wartościowych w dniu 23 grudnia 2021 r. 

zmianie uległ mój udział w ogólnej liczbie głosów Emitenta.  

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym Emitenta oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów; 

Przed zmianą udziału posiadałem 419 542 akcje stanowiące 5,99 % udziału w kapitale zakładowym 

Emitenta i 419 542 głosy stanowiące 5,99 % w ogólnej liczbie głosów. 

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Emitenta 

oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 

Aktualnie posiadam 2.786.209 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć) 

akcji, co daje 2.786.209 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięć) głosów 

na WZA Spółki, co stanowi 13,27 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta. 
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4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

Spółki; 

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, posiadające akcje Spółki. 

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

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. 

c Ustawy. 

Ponadto informuję, że nie zawierałem uzgodnień, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień 

do wykonywania prawa głosu. 

 

Piotr Karbowski 
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