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Warszawa, 17 listopada 2022 r.  

Zawiadamiający:  

Marcin Michnicki 

ul. Chorągwi Pancernej 11/2 

02-951 Warszawa 

 

Probatus sp. z o.o. 

ul. Mikołaja Kopernika 5/7 

00-367 Warszawa 

 

 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Krucza 16/22, 00-

526 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st 

Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000354814, REGON: 141718320 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów 

Ja, niżej podpisany, Marcin Michnicki, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o Ofercie”) zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w 

Spółce powyżej 15%. Jednocześnie zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 

25% wraz podmiotem zależnym tj. Probatus sp. z o.o. 

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

Nabycie w dniu 17 listopada 2022 roku w transakcji zawieranej poza rynkiem NewConnect 25.958.188 akcji 

Spółki, reprezentujących 6,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 25.958.188 

głosów, co stanowiło 6,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Transakcja”). 

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale 

zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.  

Przed realizacją Transakcji: 

a. bezpośrednio posiadałem 36.054.410 akcji Spółki, reprezentujących 9,46% kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniających do wykonywania 36.054.410 głosów, co stanowiło 9,46% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b. podmiot ode mnie zależny – Probatus sp. z o.o. - posiadał 50.616.164 akcji Spółki, reprezentujących 

13,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50.616.164 głosów, co 

stanowiło 13,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 
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(w konsekwencji łącznie, bezpośrednio i pośrednio przez Probatus sp. z o.o., posiadałem łącznie 

86.670.574 akcji Spółki, reprezentujących 22,73 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 

wykonywania 86.670.574 głosów, co stanowiło 22,73 % ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu Spółki). 

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz 

o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów. 

Po realizacji Transakcji: 

a. posiadam bezpośrednio 62.012.598 akcji Spółki, reprezentujących 16,26% kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniających do wykonywania 62.012.598  głosów, co stanowiło 16,26% ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Spółki; 

b. Probatus sp. z o.o. posiada 50.616.164 akcji Spółki, reprezentujących 13,27% kapitału zakładowego 

Spółki i uprawniających do wykonywania 50.616.164 głosów, co stanowi 13,27% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki; 

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 

spółki  

Nie występują podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki (za wyjątkiem Probatus sp. z o.o. 

wskazaną powyżej). 

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie 

Nie dotyczy. 

6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest 

uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 

pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane 

wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich 

wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji  

Nie dotyczy. 

7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 

pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju 

lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych 

Nie dotyczy. 

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w 

ogólnej liczbie głosów. 

Bezpośrednio i pośrednio przez Probatus sp. z o.o. posiadam łącznie 112.628.762 akcji Spółki, 

reprezentujących 29,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 112.628.762 

głosów, co stanowi 29,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

 

 

 

Marcin Michnicki 
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