
Raport bieżący nr 11/2019 

Data sporządzenia: 2019-03-28 

Temat: Zawiadomienia akcjonariuszy dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki - 
korekta 

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

Zarząd HubStyle S.A  („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 27 marca 2019 r. 

korekty zawiadomienia z dnia 6 marca 2019 roku, na podstawie, której Emitent opublikował raport 

bieżący nr 9/2019 od: 

1. Pana Wojciecha Czerneckiego – Prezesa Zarządu Spółki 

2. FCFF VENTURES sp. z o.o. 

Korekta zawiadomienia obejmuje datę postanowienia ws rejestracji w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego oraz powzięcia informacji przez akcjonariuszy o dacie powzięcia 

informacji o powyższej zmianie, a dodatkowo zawiadomienia zostały uzupełnione o informacje 

wskazane w art. 69b Ustawy o ofercie, poniżej skorygowana treść. 

 

Pan Wojciech Czernecki oraz FCFF VENTURES sp. z o.o. działający  na podstawie art. 69 ust. 2 

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 2005 roku Nr 

184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami), poinformowali, że:   

1. Akcjonariusz Wojciech Czernecki poinformował Spółkę iż jego pośredni i bezpośredni 

udział w ogólnej liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zmniejszeniu poniżej  33% ogólnej 

liczby głosów 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek zarejestrowania przez Sąd 
Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 19 lutego 2019 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki HubStyle S.A. 
(dalej jako „Spółka”), o którym Akcjonariusz informację powziął dnia 28 lutego 2019 roku, tj. w dacie 
publikacji raportu bieżącego przez Spółkę. 

 

Przed zmianą Akcjonariusz posiadał bezpośrednio 478.124 (słownie: czterysta siedemdziesiąt 
osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje Spółki stanowiące 1,84% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniające do 478.124 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery) 
głosów, stanowiących 1,84% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; 
oraz pośrednio poprzez spółkę FCFF Ventures sp. z o.o. 8.830.152 (słownie: osiem milionów osiemset 
trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Hubstyle S.A. stanowiące 33,96% kapitału zakładowego 
Spółki, uprawniających do 8.830.152 (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto 
pięćdziesiąt dwie)  głosów, stanowiących 33,96%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 



Akcjonariuszy Spółki; co stanowiło łącznie 9.308.276 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiem 
tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 35,80% kapitału zakładowego Spółki, 
uprawniających do 9.308.276 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy dwieście 
siedemdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 35,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 

 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiada bezpośrednio 478.124 

(słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje Spółki stanowiące 

1,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 478.124 (słownie: czterysta siedemdziesiąt 

osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery) głosów, stanowiących 1,49% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; oraz pośrednio poprzez spółkę FCFF Ventures sp. z o.o. 

8.830.152 (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Hubstyle 

S.A. stanowiące 27,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.830.152 (słownie: osiem 

milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie)  głosów, stanowiących 27,59%  ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki; co stanowi łącznie 9.308.276 (słownie: 

dziewięć milionów trzysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji, stanowiących 29,08% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 9.308.276 (słownie: dziewięć milionów trzysta osiem 

tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 29,08% ogólnej liczby głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie Akcjonariusz poinformował, iż: 

 

1) oprócz spółki FCFF Ventures sp. z o.o. żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem 

zależnym od niego; 

 

2) nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, o których mowa w art., 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, 

na podstawie których przekazałby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki; 

 

3) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 

związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Hubstyle S.A., o których mowa w art. 69 

ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie; 

 

4) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Hubstyle S.A. w 

sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o 

ofercie; 

 
5) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 

Ustawy o ofercie; 

 

6) łączna ilość głosów do których Akcjonariusz uprawniony jest, obliczona w sposób określony w 

art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi stanowi łącznie 9.308.276 (słownie: dziewięć 



milionów trzysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) głosów, stanowiących 29,08% 

ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 

 

1. Akcjonariusz FCFF VENTURES sp. z o.o. poinformował Spółkę, iż jego udział w ogólnej 

liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zmniejszeniu uległ zmniejszeniu poniżej  33% ogólnej 

liczby głosów 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla 

Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

19 lutego 2019 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki HubStyle S.A. (dalej jako „Spółka”), o 

którym Akcjonariusz informację powziął dnia 28 lutego 2019 roku, tj. w dacie publikacji raportu 

bieżącego przez Spółkę. 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, spółka FCFF Ventures sp. z o.o. 

posiadała 8.830.152 (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) 

akcje Hubstyle S.A. stanowiące 33,96% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.830.152 

(słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie)  głosów, stanowiących 

33,96%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, spółka FCFF Ventures sp. z o.o. posiada 

8.830.152 (słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Hubstyle 

S.A. stanowiące 27,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.830.152 (słownie: osiem 

milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie)  głosów, stanowiących 27,59%  ogólnej 

liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie Akcjonariusz poinformował, iż: 

 

a) żaden z akcjonariuszy Spółki nie jest podmiotem zależnym od niego; 

 

b) nie zawierał żadnych umów z osobami trzecimi, o których mowa w art., 87 ust. 1 pkt 3 lit. c, 

na podstawie których przekazałby tym osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa 

głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółki; 

 

c) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi 

związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Hubstyle S.A., o których mowa w art. 69 

ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie; 

 

d) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Hubstyle S.A. w 

sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych określonych o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o 

ofercie; 



 
e) nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 

Ustawy o ofercie oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 2 

Ustawy o ofercie; 

f) łączna ilość głosów do których uprawniona jest spółka FCFF VENTURES sp. z o.o., obliczona w 

sposób określony w art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi stanowi łącznie 8.830.152 

(słownie: osiem milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dwie)  głosów, 

stanowiących 27,59%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

 

 

 


