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Temat: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów 

w Vistal Gdynia S.A.  

 

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

akcji  

Zarząd Spółki Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło 

zawiadomienie w trybie art. 69 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 od Sparrow 8 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu o 

przekroczeniu 50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki: 

 
Treść zawiadomienia:  

„Działając w imieniu spółki Sparrow 8 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Prezes 

zarządu upoważniony do samodzielnej reprezentacji, na podstawie art. 69 ust. 1 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, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu w dniu 23 lipca 2015 r. progu 

50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Vistal Gdynia S.A. z siedzibą 

w Gdyni („Spółka”) 

 

Przekroczenie przez Sparrow 8 sp. z o.o. progu 50% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki nastąpiło w dniu 23 lipca 2015 r. w efekcie wniesienia przez Pana 

Ryszarda Matyka do swojej spółki zależnej - Sparrow 8 sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 52,77 % 

kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 52,77% ogólnej liczby głosów, jako 

wkład niepieniężny na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sparrow 

8 sp. z o.o. („Aport”). 

 

Przed wniesieniem Aportu spółka Sparrow 8 sp. z o.o.oraz jej podmioty zależne nie 

posiadały akcji Spółki.  

 

Po wniesienia Aportu aktualnie Sparrow 8 sp. z o.o. posiada 7.500.000 akcji Spółki co 

stanowi 52,77 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 7.500.000 głosów z 

tych akcji, co stanowi 52,77% ogólnej liczby głosów. 

 

W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia Sparrow 8 sp. z o.o. nie 

zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki.  

 

Sparrow 8 sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki  

Sparrow 8 sp. z o.o. nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki  

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 6 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Sparrow 8 sp. z o.o. 

zawiadamia, że w związku z opisanym powyżej nabycie 7.500.000 akcji Spółki stała się 

podmiotem dominującym w stosunku do Spółki. „ 


