
Załącznik do raportu 

 

ZAWIADOMIENIE 

Ja niżej podpisany, Piotr Nielubowicz, działając w imieniu stron porozumienia, o zawarciu którego CD 

Projekt RED S.A. (dalej również „Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 54/2010 z dnia 2 

września 2010 r., tj. Michała Kicińskiego, Marcina Iwińskiego, Piotra Nielubowicza i Adama Kicińskiego 

(dalej również „Strony Porozumienia”), zgodnie z art. 69 ust. 1, ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 w zw. z art. 

87 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej zwanej: "Ustawą o Ofercie"), 

zawiadamiam o tym, że: 

I. 

W dniu 17 maja 2012 r. w wyniku realizacji opcji kupna wynikających z umów zawartych w dniu 21 

października 2010 roku z Panią Edytą Wakułą, Panem Adamem Badowskim, Panem Piotrem 

Nielubowiczem oraz Panem Robertem Wesołowskim (dalej również „Uprawnieni”), z których prawa 

przeniesione zostały na spółkę, w której uprawnieni są udziałowcami (dalej „Podmiot 

Uprawniony”), Podmiot Uprawniony nabył na podstawie czterech umów sprzedaży (dalej „Umowy 

Sprzedaży Akcji”) od Stron Porozumienia akcje Spółki, tj.:  

a) od Pana Piotra Nielubowicza 106.875 akcji, 

b) od Pana Adama Kicińskiego 37.500 akcji, 

c) od Pana Marcina Iwińskiego 1.302.812 akcji, 

d) od Pana Michała Kicińskiego 302.813 akcji, 

 

tj. łącznie 1.750.000 akcji po cenie 1 zł za każdą akcję. 

O transakcjach wymienionych w pkt a) – c) powyżej Panowie Piotr Nielubowicz, Marcin Iwiński oraz 

Adam Kiciński, członkowie zarządu Spółki, zawiadomili Spółkę w dniu 22 maja 2012 r. zgodnie z art. 

160 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, 

Nr 183, poz. 1538 ze zm.) 

W wyniku zawarcia Umów Sprzedaży Akcji zmianie uległ dotychczas posiadany przez Strony 

Porozumienia udział w ogólnej liczbie głosów w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

II.  

Przed zawarciem Umów Sprzedaży Akcji, liczba akcji posiadanych przez każdego z osobna oraz 

wspólnie przez akcjonariuszy Piotra Nielubowicza,  Adama Kicińskiego,  Michała Kicińskiego i  Marcina 

Iwińskiego w kapitale zakładowym Spółki, ich procentowy udział w kapitale zakładowym, liczba 
głosów z tych akcji oraz ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Spółki przedstawiały się 

następująco: 

 

Imię i Nazwisko Liczba 

posiadanych 
akcji 

Liczba głosów  

z posiadanych 
akcji 

Procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów oraz w 
kapitale zakładowym CD 

Projekt RED S.A. 

Michał Kiciński 16.261.313 16.261.313 17,13% 

Marcin Iwiński 15.810.313 15.810.313 16.65% 



Piotr Nielubowicz 6.092.072 6.092.072 6,42% 

Adam Kiciński 3.137.601 3.137.601 3,30% 

Łącznie – strony 

porozumienia, o  którym 

Spółka informowała w 
raporcie bieżącym nr 

54/2010 z dnia 2 
września 2010 r. 

41.301.299 41.301.299 43,5% 

 

 

III 

W wyniku zawarcia Umów Sprzedaży Akcji liczba akcji posiadanych przez każdego z osobna oraz 

wspólnie przez akcjonariuszy Piotra Nielubowicza,  Adama Kicińskiego,  Michała Kicińskiego i  

Marcina Iwińskiego w kapitale zakładowym Spółki, procentowy udział tych akcji w kapitale 
zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Spółki przedstawiają się następująco:  

 

Imię i Nazwisko Liczba 

posiadanych 

akcji 

Liczba głosów  

z posiadanych 

akcji 

Procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów oraz w 

kapitale zakładowym CD 
Projekt RED S.A. 

Michał Kiciński 15.958.500 15.958.500 16,81% 

Marcin Iwiński 14.507.501 14.507.501 15.28% 

Piotr Nielubowicz 5.985.197 5.985.197 6,30% 

Adam Kiciński 3.100.101 3.100.101 3,26% 

Łącznie – strony 

porozumienia, o  którym 
Spółka informowała w 

raporcie bieżącym nr 
54/2010 z dnia 2 

września 2010 r. 

39.551.299 39.551.299 41,65% 

 

 

IV 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia nie ma podmiotów zależnych od Stron 
Porozumienia, które posiadają akcje Spółki. 

 

V 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 

pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. 

 


