
Tychy, dnia 21 stycznia 2022 roku 

Aleksander Jawień 

ul. Wiązowa 80, 43-100 Tychy 

Jacek Jawień 

ul. Astrów 33, 43-100 Tychy 

 

Foto Volt Eko Energia Spółka Akcyjna  

z siedzibą w Tychach 

ul. Bohaterów Warszawy 16 lok. 1, 43-100 Tychy 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

My, niżej podpisani, Aleksander Jawień i Jacek Jawień (łącznie jako: „Zawiadamiający”), działając na 

podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b w zw. z art. 69 ust. 1, art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w 

zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1983 ze zm.) („Ustawa o ofercie”), niniejszym informujemy, że: 

W dniu 19 stycznia 2022 roku Aleksander Jawień i Jacek Jawień zawarli umowę darowizny („Umowa 
darowizny”), na podstawie której Aleksander Jawień darował na rzecz Jacka Jawień 52.867 (słownie: 

pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) udziałów spółki Foto Volt Eko spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (43-100) przy ul. Bohaterów Warszawy 16 lok. 

1, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000792672, NIP: 9542805650, REGON: 383754110 („Foto Volt Eko”) 

posiadanych przez niego w kapitale zakładowym Foto Volt Eko.  

Foto Volt Eko jest większościowym akcjonariuszem spółki Foto Volt Eko Energia Spółka akcyjna z 

siedzibą w Tychach (43-100), ul. Bohaterów Warszawy 16 lok. 1, zarejestrowanej w rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – 

Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000322019, NIP: 5262750360, REGON: 01561178100000 („Spółka”), posiadającym 16.750.000 

(słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 

75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego 

Spółki, dających prawo do 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i 

sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. 
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Przed zawarciem Umowy darowizny Aleksander Jawień posiadał 105.759 (słownie: sto pięć tysięcy 

siedemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów Foto Volt Eko o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto 

złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 10.575.900,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset 

siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych i zero groszy), stanowiących 99,98% ogólnej liczby 

głosów Foto Volt Eko, a Jacek Jawień posiadał 25 (słownie: dwadzieścia pięć) udziałów Foto Volt Eko 

o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2.500 zł (słownie: 

dwa tysiące pięćset złotych), stanowiących 0,02% ogólnej liczby głosów Foto Volt Eko.  

W wyniku zawarcia Umowy darowizny, Aleksander Jawień posiada 52.892 (słownie: pięćdziesiąt dwa 

tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) udziałów Foto Volt Eko o wartości nominalnej 100 zł (słownie: 

sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.289.200,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i zero groszy), stanowiących 50% ogólnej liczby głosów 

Foto Volt Eko, a Jacek Jawień posiada 52.892 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset 

dziewięćdziesiąt dwa) udziałów Foto Volt Eko o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy 

i łącznej wartości nominalnej 5.289.200,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć 

tysięcy dwieście złotych i zero groszy), stanowiących 50% ogólnej liczby głosów Foto Volt Eko.  

Aleksander Jawień i Jacek Jawień są rodzeństwem, w związku z czym, na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 

5 w zw. z art. 87 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, istnieje domniemanie porozumienia między nimi.  

 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Umowa darowizny z dnia 19 stycznia 2020 r. zawarta pomiędzy Aleksandrem Jawień a Jackiem Jawień, 

na podstawie której Aleksander Jawień darował na rzecz Jacka Jawień 52.867 (słownie: pięćdziesiąt 

dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) udziałów spółki Foto Volt Eko. 

Foto Volt Eko jest podmiotem zależnym Zawiadamiających, posiadającym 16.750.000 (słownie: 

szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 75,69% 

(słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, 

dających prawo do 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt 

dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 
zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 
głosów 

Przed zmianą udziału Aleksander Jawień posiadał łącznie 16.850.000 (słownie: szesnaście milionów 

osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 76,14% (słownie: siedemdziesiąt 

sześć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16.850.000 

(słownie: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 
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stanowiących 76,14% (słownie: siedemdziesiąt sześć i czternaście setnych procent) ogólnej liczby 

głosów w Spółce, w tym: 

(a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 0,45% (słownie: 

czterdzieści pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 100.000 

(słownie: sto tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,45% (słownie: 

czterdzieści pięć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadał bezpośrednio; 

(b) 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela 

Spółki, stanowiących 75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych 

procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16.750.000 (słownie: szesnaście 

milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 

75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) ogólnej liczby 

głosów w Spółce, posiadał za pośrednictwem Foto Volt Eko. 

Jacek Jawień nie posiadał akcji Spółki.  

 

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 
oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Po zmianie udziału: 

Aleksander Jawień i Jacek Jawień posiadają łącznie 16.850.000 (słownie: szesnaście milionów 

osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 76,14% (słownie: siedemdziesiąt 

sześć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16.850.000 

(słownie: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

stanowiących 76,14% (słownie: siedemdziesiąt sześć i czternaście setnych procent) ogólnej liczby 

głosów w Spółce, w tym: 

(a) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 0,45% (słownie: czterdzieści 

pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 100.000 (słownie: sto 

tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,45% (słownie: czterdzieści pięć 

setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce, posiadają bezpośrednio; 

(b) 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, 

stanowiących 75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) 

kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 75,69% 

(słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) ogólnej liczby głosów w 

Spółce, posiadają za pośrednictwem Foto Volt Eko. 

 

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki 
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Podmiotem zależnym Zawiadamiających jest spółka Foto Volt Eko spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, która posiada 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów 

siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 75,69% (słownie: 

siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających 

prawo do 16.750.000 (słownie: szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 75,69% (słownie: siedemdziesiąt pięć i sześćdziesiąt dziewięć 

setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt) 3 lit. c Ustawy. 

 

6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których 
nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o 
których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 
69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub 
nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w 
którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o ofercie liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b 

ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia Zawiadamiający byliby uprawnieni lub zobowiązani, jako 

posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) Ustawy o ofercie, oraz 

instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie, które nie są 

wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi 0 (słownie: zero). 

 

7. Liczba głosów akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 2) Ustawy, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia 
tych instrumentów finansowych 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o ofercie, liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b 

ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty 

finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie wynosi 0 (słownie: zero). 

 

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3), 7), 8) Ustawy i jej 
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 

Aktualnie Zawiadamiający posiadają wraz z podmiotami zależnymi łącznie 16.850.000 (słownie: 

szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 76,14% 

(słownie: siedemdziesiąt sześć i czternaście setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, dających 
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prawo do 16.850.000 (słownie: szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 76,14% (słownie: siedemdziesiąt sześć i czternaście setnych 

procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

 

 

______________________                  ______________________        

Aleksander Jawień                          Jacek Jawień 

 


