
Warszawa, 2012-04-17 

MNI S.A. 

z siedzibą w Warszawie 

ul. Żurawia 8 

00-503 Warszawa 

KRS 0000003901 

Mobini S.A. 

Ul. Marszałkowska 58 lok 54 

00-545 Warszawa 

 

W związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69. Ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz w związku z nabyciem akcji spółki Mobini S.A. z 

siedzibą w Warszawie przez spółkę MNI S.A., niniejszym zawiadamiam, iż: 

 

1. W dniu 11 kwietnia 2012 roku MNI S.A. nabyła na podstawie umów cywilno-prawnych 130.000 

(słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych spółki Mobini S.A. o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

2. Przed nabyciem akcji spółki Mobini S.A., spółka MNI S.A. nie była w posiadaniu akcji spółki Mobini 

S.A. 

3. Po nabyciu akcji spółki Mobini S.A., o których mowa w pkt 1, spółka MNI S.A. posiada 130.000 

(słownie: sto trzydzieści tysięcy) akcje spółki Mobini S.A., które stanowią 9,29% w kapitale 

zakładowym spółki Mobini S.A. oraz z których wynika prawo do 130.000 (słownie: sto trzydzieści 

tysięcy) głosów, które stanowią 9,29% głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów.  

4. W najbliższym czasie spółka MNI S.A. nie wyklucza dalszego nabywania akcji Mobini S.A. Decyzje 

będą podejmowane w zależności od sytuacji rynkowej i ceny akcji spółki Mobini S.A. 

5. Podmiotem zależnym od MNI S.A. jest spółka MNI Telecom S.A.  która posiada 16.201 akcji spółki 

Mobini S.A. Łącznie, spółki MNI S.A. i MNI Telecom S.A. posiadają 146.201 akcji spółki Mobini S.A., 

które stanowią 10,44% w kapitale zakładowym spółki Mobini S.A. oraz z których wynika prawo do 

146.201 głosów, które stanowią 10,44 % głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów. 

6. Spółka MNI S.A. nie zawierała żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. 

c. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z 

późniejszymi zmianami. 

 

 

 

Do wiadomości: 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa 

 

 

Andrzej Piechocki – Prezes Zarządu 

 


