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Gdańsk, 5 lipca 2022 roku 

 

 

      PROCAD SA 
      ul. Kartuska 215 
      80-122 Gdańsk 

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 4 Ustawy  
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), niniejszym zawiadamiam:  

- o rozliczeniu transakcji nabycia 106.710 akcji PROCAD S.A. (zwanych dalej „Akcjami”) 
oznaczonych kodem ISIN PLPRCAD00018, w drodze przymusowego wykupu ogłoszonego  
30 czerwca 2022 roku przez Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Pawła 
Kowalskiego i Macieja Horeczego (zwanych dalej: „Akcjonariuszami”), członków 
porozumienia w sprawie zgodnego współdziałania w celu wycofania akcji PROCAD SA  
z obrotu na rynku regulowanym (zwanego dalej: „Porozumieniem”), 

- o przekroczeniu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce PROCAD SA (zwanej dalej: „Spółką”). 

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

W dniu 5 lipca 2022 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia Akcji w drodze przymusowego 
wykupu. W wyniku rozliczenia nabyłem 106.710 (słownie: sto sześć tysięcy siedemset dziesięć) 
Akcje stanowiące 1,18% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

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, posiadałem  1.782.174 Akcji, stanowiących 19,76% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz 1.782.174 głosów i 19,76% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu 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. 

Aktualnie posiadane przeze mnie akcje PROCAD SA w łącznej liczbie  1.888.884 szt., stanowią 
20,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 1.888.884 głosów 
stanowiących 20,94% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

 

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki. 

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

Brak. 

 

6) Liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2-3 Ustawy o ofercie.  

Brak. 

 

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

Łączna suma liczby głosów wynosi 1.888.884 szt. i stanowi 20,94% udziału w ogólnej liczbie 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

Z poważaniem, 
Janusz Szczęśniak 
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