
 
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Grupy Prawno - 
Finansowej CAUSA S.A. informuje o otrzymaniu od Pana Adama Sokołowskiego 
zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o następującej treści: 

 
„Działając stosownie do treści przepisu 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 informuję, że w związku z 
otrzymaniem w dniu 06 czerwca 2011 r. przez  Grupę Prawno-Finansową CAUSA S.A. 
postanowienia Sądu Rejestrowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego dokonano rejestracji 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 17.000.000 nowych akcji zwykłych 
na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 zł każda, zmienił się procentowy udział 
Adama Sokołowskiego w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Grupy Prawno-Finansowej CAUSA S.A. 
 
Przed dokonaniem wymienionej w zawiadomieniu rejestracji podwyższenia 
kapitału zakładowego Adam Sokołowski posiadał: 
8.534.426 akcji Spółki co stanowiło 5,81%  udziału w kapitale Spółki, który wynosił 
1 468 699,95 zł oraz uprawniało do wykonywania 8.534.426 głosów, co stanowiło 5,81% 
ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Prawno - Finansowej CAUSA S.A. 
 
Po dokonaniu wymienionej w zawiadomieniu rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego posiadam: 
25.534.426  akcji Spółki co stanowi 15,58% udziału w kapitale Spółki, który po 
podwyższeniu wynosi 1 638 699,95 zł oraz uprawnia do wykonywania 25.534.426 głosów, 
co stanowi 15,58% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Prawno - Finansowej 
CAUSA S.A.” 
 
 
Adam Sokołowski po dokonaniu wyżej wymienionej rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego posiada łącznie 25.534.426 akcji spółki Grupy Prawno - Finansowej CAUSA 
S.A. które stanowią 15,58% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnienia do wykonywania 
25.534.426 głosów, co stanowi 15,58% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy 
Prawno - Finansowej CAUSA S.A. 
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