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Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym koryguje raport bieżący ESPI 

nr  12/2019 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zawiadomienia akcjonariusza o 

przekroczeniu progu 10% głosów na walnym zgromadzeniu, z uwagi na problemy techniczne 

uniemożliwiające wyświetlanie plików załączonych do raportu, przekazując treść 

zawiadomienia akcjonariusza w raporcie, a nie w załączniku: 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dn. 2 

kwietnia 2019 r.) – dalej ,,Ustawa o ofercie” –jako pełnomocnik Pana Piotra Gałęskiego, 

niniejszym zawiadamiam, że w związku z powzięciem w dniu 19 września 2019 r. 

informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki  

Grupa Recykl S.A. o kwotę 275.334 zł w związku z emisją akcji na okaziciela serii F (dalej: 

Emitent), akcjonariusz Piotr Gałęski przekroczył 10% (dziesięcioprocentowy) próg udziału w 

ogólnej liczbie głosów Emitenta.  

W wyniku rejestracji podwyższenia Pan Piotr Gałęski nabył prawo do 275.334 (dwieście 

siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F Emitenta o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 275.334,00 zł (dwieście siedemdziesiąt 

pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100), reprezentujących 16,67% (szesnaście i 

67/100 procent) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 275.334 

(dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu czterech) głosów, stanowiących 

12,88% (dwanaście i 88/100 procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

akcjonariuszy Spółki. 

Przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Pan Piotr Gałęski posiadał 

15.885 (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Emitenta, 

uprawniających do 15.885 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 1,15% 

kapitału zakładowego Spółki i 0,85% głosów na walnym zgromadzeniu.  

Po wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, Pan Piotr Gałęski posiada łącznie 

291.219 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji na 

okaziciela Spółki, uprawniających do 291.219 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, 

reprezentujących 17,63% kapitału zakładowego Spółki i 13,63% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 



Jednocześnie wskazuję, że brak jest podmiotów zależnych od Pana Piotra Gałęskiego, które 

posiadałyby akcji Emitenta. Ponadto, informuję, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie. Pan Piotr Gałęski nie posiada również instrumentów 

finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 powołanej wyżej ustawy.  

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie  

 

Osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta: 

• Roman Stachowiak – Prezes Zarządu 

 

• Maciej Jasiewicz – Wiceprezes Zarządu 

 


