
 
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 korekty zawiadomienia z art. 
160 ust 4 Ustawy o obrocie. Treść zawiadomienia po dokonaniu korekty: 

 
„W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 160 Ustawy o obrocie – informacja o 
transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych informuję o dokonaniu transakcji 
nabycia akcji GPF CAUSA, łączące się z przekroczeniem wartości 5 000 euro transakcji na 
akcjach GPF CAUSA S.A.  
 
Transakcje nabycia akcji Spółki zostały dokonane w transakcjach sesyjnych za  
pośrednictwem Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku New Connect, na sesjach 
zwykłych organizowanych przez GPW w Warszawie. Na sesjach w dniach: 
 

o 27.09.2011 (kupno 129.646 akcji po cenie 0,04 zł za jedną akcje); 
o 29.09.2011 (kupno 100.000 akcji po cenie 0,04 zł za jedną akcje); 
o 5.10.2011 (kupno 38.326 akcji po cenie 0,05 zł za jedną akcje). 
 

Powyższe transakcje zostały dokonane przez Halinę Sokołowską – osobę powiązaną z 
Adamem Sokołowskim, łącznie z Adamem Sokołowskim, członkiem Rady Nadzorczej GPF 
CAUSA. 
 
Ponadto dokonałem transakcji pakietowej: 

o 30.09.2011 (kupno 666.000 akcji po cenie 0,03 zł za jedną akcję). 
 
Przed powyższą transakcją posiadałem 22.716.028 akcji zwykłych na okaziciela spółki 
GRUPY PRAWNO-FINANSOWEJ CAUSA S.A., co stanowiło 13,86 % udziału w kapitale 
zakładowym spółki i upoważnia do 22.716.028 głosów z tych akcji i stanowi 13,86% udziału 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.. 
 
Po przeprowadzeniu powyższych transakcji jestem w posiadaniu 23.650.000 akcji zwykłych 
na okaziciela spółki GRUPY PRAWNO-FINANSOWEJ CAUSA S.A., co stanowi 14,43 % 
udziału w kapitale zakładowym spółki i upoważnia do 23.650.000 głosów z tych akcji i 
stanowi 14,43% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.” 
 
 
Adam Sokołowski wraz z osobą powiązaną po dokonaniu wyżej wymienionych transakcji 
posiada łącznie 23.650.000 akcji spółki Grupy Prawno - Finansowej CAUSA S.A. które 
stanowią 14,43% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnienie do wykonywania 23.650.000 
głosów, co stanowi 14,43% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Grupy Prawno - 
Finansowej CAUSA S.A. 
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