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Raport bieżący nr 45/2018 

Data sporządzenia: 17.09.2018 r. 

Temat: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania  

 

 

Zarząd Spółki HubStyle S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 września 2018 roku otrzymał zawiadomienie 

od akcjonariusza FCFF Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647454, 

z nadanymi numerami REGON: 365880857, oraz NIP: 5252684420, o kapitale zakładowym: 34 563 050,00 zł (dalej 

„FCFF”) działającego na podstawie art. 69 ust. 1 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 FCFF w głosach 

Spółki do 42,40%. 

 

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki FCFF posiadała bezpośrednio 8.670.152 (słownie: 

osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Hubstyle S.A. stanowiące 46,99 % 

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 8.670.152 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt 

tysięcy sto pięćdziesiąt dwóch) głosów, stanowiących 46,99 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. 

 

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, FCFF posiada bezpośrednio 8.670.152 (słownie: osiem 

milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto pięćdziesiąt dwie) akcje Hubstyle S.A. stanowiące 42,40% kapitału 

zakładowego Spółki, uprawniających do 8.670.152 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto 

pięćdziesiąt dwóch) głosów, stanowiących 42,40%  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Spółki.  

 

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

 

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

 

b) spółka FCFF nie zawierała żadnych umów z osobami trzecimi, na podstawie których przekazałaby tym 

osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy 

Spółki; 

 
c) spółka FCFF 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) spółka FCFF 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) łączna ilość głosów do których uprawniona jest spółka FCFF, obliczona w sposób określony w art. 69 ust. 

4 pkt 9) Ustawy o ofercie wynosi 8.670.152 (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sto 

pięćdziesiąt dwa) głosy, stanowiące 42,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Spółki. 

 


