
 

 

Raport bieżący ESPI nr 24/2021    

Data sporządzenia: 2021-12-23       

Temat: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

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

Treść raportu: 

Zarząd QuarticOn S.A. [“Spółka”] informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Pani Pauliny Zamojskiej 

zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce o następującej treści: 

„Działając w oparciu o art. 69 w zw. z art. 69a 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 („Ustawa”), niniejszym informuję, że w związku z podjętą w dniu 

20 grudnia 2021 r. przez Zarząd spółki QuarticOn S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000715276 („Spółka”, „Emitent”) uchwałą o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 1.300 złotych zł 

poprzez emisję 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 

("Podwyższenie Kapitału"), zmianie uległ mój stan posiadania akcji Spółki.  

Przed Podwyższeniem Kapitału posiadałam 70.574 akcji Spółki stanowiących 5,03% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do 70.574  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 

5,03% w ogólnej liczbie głosów Emitenta. 

Po rejestracji akcji serii J w rejestrze przedsiębiorców w związku z Podwyższeniem Kapitału będę 

posiadała 70.574 akcji Spółki stanowiących 4,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

70.574  głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,98% w ogólnej liczbie głosów Emitenta.  

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadają akcje Spółki. 

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)  Ustawy o ofercie. 

Nie posiadam instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 

7-9 Ustawy.” 
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