
Raport bieżący nr 4/2016  

Data: 8 listopada 2016 r. 

Temat: Zawiadomienie o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

Treść: 

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”) informuje, że do Spółki wpłynęło 

zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, otrzymane od Warsaw Equity PE Fund I FIZ Aktywów Niepublicznych, reprezentowanego 

przez Origin TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:  

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 

spółkach publicznych (t.j.Dz.U.2016,poz.1639), dalej jako „Ustawa o ofercie", Warsaw Equity PE Fund 

I FIZ Aktywów Niepublicznych („Fundusz") reprezentowany przez Origin TFI S.A. z siedzibą w 

Warszawie (00-108), przy ul. Zielnej 37 („Towarzystwo") informuje, że stan posiadanych przez Fundusz 

akcji w spółce Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu (41-800), ul. Michała Archanioła 10 („Spółka") 

uległ zmniejszeniu poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a Fundusz 

posiada mniej niż 15% akcji Spółki w kapitale zakładowym. 

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła w dniu 28 października 2016 r. na skutek realizacji 

transakcji sprzedaży akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej Spółki, tj. sprzedaży 2.620.000 

akcji Spółki. 

Przed zmianą Fundusz posiadał 4.020.000 akcji Spółki i był uprawniony do 4.020.000 głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 40,20 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 29,76 % ogólnej liczby 

głosów. 

W wyniku zmiany stanu posiadania w związku ze zbyciem części akcji Spółki, tj. 2.620.000 akcji, 

Fundusz posiada aktualnie 1.400.000 akcji Spółki, co stanowił 14 % w kapitale zakładowym Spółki oraz 

10,36 % ogólnej liczby głosów. 

Nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Funduszu, które pośrednio lub bezpośrednio posiadają 

akcje Spółki. 

Fundusz nie zamierza w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego pisma zwiększać 

udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Fundusz informuje, że nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o 

ofercie”. 

 


