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Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe 

 
Zarząd HubStyle S.A. („Spółka”) na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o 
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1439 ze 
zm.) ("Ustawa") przekazuje stanowisko dotyczące wezwania ogłoszonego w Dokumencie Wezwania 
przez Wojciecha Czerneckiego ("Wzywający") w dniu 7 lipca 2015 roku do zapisywania się na 
sprzedaż 318 (trzysta osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Wezwanie"). 
 

1. Wpływ Wezwania na interes Spółki, w tym zatrudnienie w Spółce, Strategiczne plany 
Wzywającego wobec Spółki i ich prawdopodobny wpływ na zatrudnienie w Spółce oraz na 
lokalizację prowadzenia jej działalności  
 
W dokumencie Wezwania nie zamieszczono informacji dotyczących strategicznych planów 
Wzywającego wobec Spółki, a także jakichkolwiek informacji pozwalających na ocenę wpływu 
Wezwania na interes Spółki, wpływu na zatrudnienie w Spółce oraz na lokalizację 
prowadzenia jej działalności. 
 

2. Zastrzeżenia 
Na potrzeby sporządzenia niniejszego dokumentu Zarząd dokonał analizy następujących 
zewnętrznych źródeł informacji i danych: 
(i) Treści Wezwania  

 
Za wyjątkiem informacji dotyczących Spółki, Spółka oraz osoby podpisujące niniejsze 
stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie ponoszą odpowiedzialności za dokładność, 
wiarygodność, kompletność ani adekwatność informacji, na podstawie, których niniejsze 
stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania zostało sformułowane. Osoby podpisujące niniejsze 
stanowisko Zarządu dotyczące Wezwania, nie są w posiadaniu jakichkolwiek informacji 
poufnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi 
(Dz. U. z 2010 r., nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) ("Ustawa o obrocie"), oraz według ich 
najlepszej wiedzy nie istnieją fakty dotyczące Spółki lub jej akcji, które są lub mogą być 
traktowane jako informacje poufne istotne dla oceny Wezwania, które nie zostały ujawnione 
przez Spółkę, zgodnie z przepisami prawa. 

 
3. Stanowisko Zarządu dotyczące ceny za Akcje zaproponowanej w Wezwaniu 

 
Cena ogłoszona w Wezwaniu wynosi 2 zł za jedną akcję i nie jest niższa niż cena minimalna 
określona zgodnie z wymaganiami Art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. W szczególności cena za akcję 
zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki 
notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie ostatnich 6 
miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę ogłoszenia Wezwania, która zgodnie z treścią 
Wezwania wynosi 0,97 PLN na akcję, obliczona zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy o ofercie. 



 

 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Wezwaniu w okresie 12 (dwunastu) miesięcy 
poprzedzających Wezwanie Wzywający nabywał Akcje Spółki na GPW po cenie nie wyższej 
niż 1,20 zł za jedną Akcję. Żaden z podmiotów grupy kapitałowej Wzywającego nie nabywał 
Akcji Spółki po cenie wyższej niż Cena Akcji w Wezwaniu. 
Wzywający i podmiot zależny Wzywającego (spółka Duratonic Investments Ltd.) objęli akcje 
serii D Spółki po cenie emisyjnej 1,24 zł. Z uwagi na niską wartość, kierując się zamiarem 
racjonalnego wydatkowania środków Spółki, Zarząd Spółki nie zlecał podmiotom 
zewnętrznym żadnych opracowań/ analiz ani opinii w związku z wezwaniem. 
 
 
Zdaniem Zarządu Spółki cena za akcję ogłoszona w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej. 
 
Wyrażone stanowisko w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania 
lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Każdy inwestor podejmujący decyzję 
inwestycyjną w związku z niniejszym stanowiskiem Zarządu Spółki w sprawie Wezwania jest 
zobowiązany do dokonania własnej oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą 
Akcji na podstawie całości informacji udostępnionych przez Spółkę w wykonaniu obowiązków 
informacyjnych oraz informacji zawartych w prospekcie emisyjnym opublikowanym przez 
Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje pozostają aktualne, w tym uzyskania indywidualnej 
porady lub rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia 
stosownej decyzji. 

 
 
Podstawa prawna przekazania raportu: art. 80 Ustawy o ofercie – stanowisko zarządu spółki 
dotyczące wezwania 
 


