Raport bieżący nr 25/2018
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Skrócona nazwa emitenta:
Comperia.pl S.A.
Temat:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji przez strony porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o otrzymaniu przez
Spółkę (drogą mailową) poniższego tekstu zawiadomienia z dnia 5 kwietnia 2018 r. o zmianie stanu
posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy mniejszościowych, będących stronami zawartego w dniu
27 lutego 2018 r. porozumienia (w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych), o którego zawarciu Spółka), o którym jest mowa w raporcie
bieżącym Spółki nr 19/2018); tekst tego zawiadomienia został załączony do wiadomości email
nadanej przez osobę działającą jako pełnomocnik tych akcjonariuszy.
„Działając w imieniu:
1. Karola Wilczko,
2. Bartosza Michałka,
3. Roberta Wilczyńskiego,
4. Tomasza Filipiaka,
5. Andrzeja Kasperek,
6. Konrada Pankiewicza,
7. Tomasza Publicewicza,
8. Witolda Tomaszewskiego,
9. Marcina Kozłowskiego
jako Członków zawartego w dniu 27 lutego 2018 r. Porozumienia („Porozumienie”) w odniesieniu do
spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, zarejestrowanej w
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000390656, („Spółka”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6), art.
87 ust. 1a oraz art. 87 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1639, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamiam o przekroczeniu przez Członków
Porozumienia progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zdarzeniem powodującym przekroczenie łącznie przez Członków Porozumienia progu 10% ogólnej
liczby
głosów
w
Spółce
było
przystąpienie
do
Porozumienia
w
dniu
5 kwietnia 2018 dwóch nowych członków:
1) Witolda Tomaszewskiego posiadającego bezpośrednio 7.300 (słownie: siedem tysięcy trzysta)
akcji Spółki reprezentujących 0,34% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7.300

(słownie: siedem tysięcy trzysta) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących
0,26% ogólnej liczby głosów w Spółce;
2) Marcina Kozłowskiego posiadającego bezpośrednio 6.445 (słownie: sześć tysięcy czterysta
czterdzieści pięć) akcji Spółki reprezentujących 0,30% kapitału zakładowego Spółki, dających
prawo do 6.445 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów na Walnych
Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Bezpośrednio przed przystąpieniem do Porozumienia dwóch nowych Członków, o którym mowa w
niniejszym Zawiadomieniu, przy uwzględnieniu przystąpienia w dniu 15 marca 2018 r. do
Porozumienia Tomasza Publicewicza posiadającego bezpośrednio 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji
Spółki reprezentujących 0,37% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 8.000 (słownie: osiem
tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,28% ogólnej liczby głosów w
Spółce, które to przystąpienie nie generowało obowiązku zawiadomienia o zmianie stanu posiadania,
Strony Porozumienia posiadały łącznie 282.775 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące
siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki stanowiących 13,10% kapitału zakładowego Spółki,
uprawniających do 282.775 (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt
pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po przystąpieniu do Porozumienia w dniu 5 kwietnia 2018 r. dwóch nowych Członków, o którym
mowa w niniejszym Zawiadomieniu, Strony Porozumienia posiadają ̨ łącznie 296.520 (słownie:
dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki stanowiące 13,74% kapitału
zakładowego Spółki, uprawniających do 296.520 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy
pięćset dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 10,43% ogólnej liczby
głosów w Spółce.
Dodatkowo informujemy, iż Członkowie Porozumienia nie wykluczają dalszego zwiększania udziału w
ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia
celem umocnienia wspólnej pozycji Członków Porozumienia w strukturze akcjonariatu Spółki.
Dodatkowo informujemy, iż nie istnieją:
1) podmioty zależne wobec Członków Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które posiadają
akcje Spółki;
2) osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy.
Niniejsze zawiadomienie składane jest w imieniu wszystkich stron Porozumienia.”.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Grzegorz Długosz - Prezes Zarządu
Wojciech Małek – Członek Zarządu

