
 

Raport bieżący ESPI nr 16/2019  

Data sporządzenia: 2019-11-27 

Skrócona nazwa emitenta: QUARTICON S.A.  

Temat: Informacja nt. zawiadomień o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w QuarticOn S.A. 

Treść raportu:  

Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. Spółka otrzymała od Q Free 

Trading Limited z siedzibą na Cyprze („Akcjonariusz”) skorygowane zawiadomienie o zmianie udziału 

w ogólnej liczbie głosów w Spółce o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2019. 

Jednocześnie w tym samym dniu Spółka otrzymała od Venture FIZ reprezentowanego przez mBank 

oraz CBNS Capital Solutions Ltd. zawiadomienia dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce. 

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje poniżej. 

 

Treść skorygowanego zawiadomienia Q Free Trading Limited: 

„Działając na podstawie załączonego pełnomocnictwa, na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 

2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamiam, że w związku z 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, AI. Jerozolimskie 

123A, 02-017 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000715276, ("Spółka", "Emitent") o kwotę 15.292,70 zł, w drodze emisji 

152.927 akcji zwykłych na okaziciela serii D, w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego spółki, 

zmianie poniżej 10% uległ udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał 123500 akcji Emitenta 

stanowiących 10,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 123500 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 10,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Aktualnie, po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiada 123500 akcji Emitenta 

stanowiących 8,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 123500 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto informuję w imieniu Akcjonariusza, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 

3 lit. c Ustawy o Ofercie oraz nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki. 

Dodatkowo informuję, że Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie." 

 

Treść zawiadomienia Venture FIZ: 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie") niniejszym 

zawiadamiam, że w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki QuarticOn S.A. z siedzibą 

w Warszawie, AI. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715276, ("Spółka", "Emitent") o 

kwotę 15.292,70 zł, w drodze emisji 152.927 akcji zwykłych na okaziciela serii D, zmianie poniżej 20% 

uległ udział funduszu Venture FIZ w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 



 

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki fundusz Venture FIZ posiadał 251000 akcji 

Emitenta stanowiących 20,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 251000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 20,32% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Aktualnie, po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki fundusz Venture FIZ posiada 251000 akcji 

Emitenta stanowiących 18,08% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 251000 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 18,08% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie 

oraz nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki. 

Dodatkowo informuję, że Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 

69b ust.1 pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie." 

 

Treść zawiadomienia CBNS Capital Solutions Ltd.: 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 

roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623)  ("Ustawa o Ofercie") niniejszym 

zawiadamiam, że w związku z objęciem w dniu 19 listopada 2019 r. łącznie 90.477 akcji serii D w ramach 

zarejestrowanego kapitału warunkowego spółki QuarticOn S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. 

Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000715276, („Spółka”, „Emitent”) i tym samym 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 15.292,70 zł w drodze emisji 152.927 akcji 

zwykłych na okaziciela serii D zmianie poniżej 15% uległ mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  

Przed podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki CBNC Capital Solutions Ltd. Posiadał 192500 akcji 

Emitenta stanowiących 15,58% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 192500 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 15,58% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

Aktualnie, po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki posiadam 192500 akcji Emitenta 

stanowiących 13,87% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 192500 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 13,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Ponadto informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie 

oraz nie występują podmioty zależne, które posiadałyby akcje Spółki.  

Dodatkowo informuję, że nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 

pkt 1 i 2 Ustawy o Ofercie.” 

Zawiadomienia zostały złożone wyłącznie w wersji polskojęzycznej. 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:  

Paweł Wyborski - Prezes Zarządu  
Michał Giergielewicz - Członek Zarządu  

 


