
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania 
 
Raport bieżący 15/2018 z dnia 16 marca 2018 roku 
 
Zarząd spółki HubStyle S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał informację 

zawiadomienie od akcjonariusza Rafała Brzoski działającego na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 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. 2016 r. poz. 1639, t.j. ze zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”), że w 

wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki HubStyle S.A. (dalej jako „Spółka”) 

zmniejszył się udział Pana Brzoski w głosach Spółki do 4,68%. 

 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Pan Brzoska posiadał bezpośrednio 957 773 (słownie: 

dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje Hubstyle S.A. stanowiące 5,19% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 957 773 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt trzy) głosów, stanowiących 5,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. 

 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Pan Brzoska posiada bezpośrednio 957 773 (słownie: 

dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) akcje Hubstyle S.A. stanowiące 4,68% 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 957 773 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt trzy) głosów, stanowiących 4,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki.  

 

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

 

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

 

b) nie istnieją podmioty zależne od Pana Brzoski objęte obowiązkami określonymi w przepisach szczególnych, 

o których mowa w art. 87 ust.1 pkt. 3 lit. c Ustawy o ofercie; 

 
c) nie posiada liczby głosów z akcji, obliczanych w sposób określony w art. 69b ust.2, do których nabycia jest 

uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 

1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenia pieniężne, rodzaj lub nazwa tych 

instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić 

nabycie akcji; 

 
d) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust.1 pkt.1 oraz art. 69b ust.1 pkt. 2 

Ustawy o ofercie; 

 
e) łączna ilość głosów do których uprawniony jest Pan Brzoska, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 

4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 957 773 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset 

siedemdziesiąt trzy) głosy, stanowiące 4,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. 

 

 
 
 


