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Zarząd spółki HubStyle S.A. (daje „Emitent”)  informuje o otrzymaniu w dniu 30 listopad 2015 
roku od Pana Rafała Brzoski – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej zawiadomienia w 
trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. 
Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Pana Rafała Brzoskę akcji Emitenta w podwyższonym 
kapitale zakładowym, który został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24 listopad 2015 r. 
 

Pan Rafał Brzoska nabył 863.540 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset 
czterdzieści) akcji serii E. Cena za jedną akcję wyniosła 1,65 zł (jeden złoty sześćdziesiąt pięć 
groszy), a łączna cena emisyjna wyniosła 1.424.841 (milion czterysta dwadzieścia cztery 
tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych) i pokryta została wkładem niepieniężnym 
(aportem) w postaci 10 udziałów w spółce Sugarfree sp. z o.o.(dawniej HubStyle sp. z o.o.). 
 
Nabycie ww. akcji serii E nastąpiło poza rynkiem regulowanym, w wyniku zawarcia umowy 
objęcia akcji w rozumieniu art. 441 § 2 pkt 6 kodeksu spółek handlowych, która to umowa 
została zawarta w Warszawie w dniu 30 września 2015 roku w formie pisemnej z podpisami 
notarialnie poświadczonymi przez Beatę Wiśniewską, zastępcę notariusza Adama Suchty, 
prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie (adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa), 
za numerem Rep A 8050/2015. 

 
Objęte 863.540 (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści)  akcji serii E 
zostało opłaconych w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci 10 udziałów w 
spółce Sugarfree sp. z o.o. (dawniej: HubStyle sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, o łącznej 
wartości nominalnej równej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), o wartości godziwej 
wynikającej z wyceny sporządzonej na dzień 9 kwietnia 2015 roku, równej 19.017.000 zł 
(dziewiętnaście milionów  siedemnaście  tysięcy  złotych)  za 100% udziałów spółki Sugarfree 
sp. z o. o. (dawniej HubStyle sp. z o. o.),  tym  samym  wartość 10 (jedenaście) udziałów 
wynosi 1.424.841 (milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden 
złotych) 

W związku z wyżej opisanym objęciem akcji Spółki obecnie Pan Rafał Brzoska bezpośrednio 
posiada 957.733 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcje w 
kapitale zakładowym Spółki stanowiących około 5,19% kapitału zakładowego Spółki i 
dających prawo do 957.733 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści 
trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej 
liczbie tych akcji wynosi ok. 5,19%. 

Przed zmianą Pan Rafał Brzoska bezpośrednio posiadał 94.133 (dziewięćdziesiąt cztery 
tysiące sto trzydzieści trzy) akcje Spółki stanowiących ok. 0,58% kapitału zakładowego Spółki 
i dających prawo do 94.133 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści trzy) głosów na 



Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta. Procentowy udział w ogólnej liczbie tych 
akcji oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosił ok. 0,58%. 

 

Osoba obowiązana wyraziła zgodę na publikację danych osobowych. 

 

 
Podstawa prawna: 
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do 
informacji poufnych w związku z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 
2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach 
instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób 
posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. 


