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Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów 

w Spółce CI GAMES S.A. w związku ze zbyciem akcji CI GAMES S.A. 

Niniejszym, jako akcjonariusz CI GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka"), na 

podstawie art. 69 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych („Ustawa"), zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego 

przeze mnie procentowego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w Spółce o więcej niż 

1% ogólnej liczby głosów.  

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy 

zawiadomienie; 

Informuję o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie 

głosów w Spółce poniżej 1% na skutek zbycia akcji Spółki („Zbycie”), która to transakcja 

została zawarta w dniu 25 października 2019 r.   

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział 

w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów; 

Przed dokonaniem Zbycia Akcjonariusz posiadał 59.663.570 akcji Spółki reprezentujących 

36,84% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 59.663.570 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 36,84% ogólnej liczny głosów w Spółce.   

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział 

w ogólnej liczbie głosów; 

Po dokonaniu Zbycia akcji Akcjonariusz posiada 52.663.570 akcji Spółki reprezentujących 

32,52% kapitału zakładowego spółki, dających prawo do 52.663.570 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 32,52% ogólnej liczny głosów w Spółce.   

4) Na dzień przekazania zawiadomienia:  

a) nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki; 
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b) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy; 

c) Akcjonariusz nie zawarł żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby 

przekazywanie uprawień do wykonywania prawa głosu w Spółce 

d) nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 

Ustawy dotyczących Spółki. 

 

Z poważaniem,  

 

Marek Tymiński 

 

Do wiadomości: 

- CI Games S.A. 


