
Wrocław, 6 września 2019r. 

Ryszard Milan 
(zawiadamiający) 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 
Ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

Do wiadomości:  

DOOK S.A. 
Ul. Skarbowców 23b 

53-025 Wrocław 

ZAWIADOMIENIE 

o zmianie udziału w glosach 

Jako akcjonariusz Spółki DOOK S.A. (Zawiadamiający) na 
podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z 
dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) 
(dalej: ustawa o ofercie) zawiadamiam o bezpośrednim i 
pośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w 
DOOK S.A. o ponad 1% poniżej progu 33% ogólnej liczby 
głosów. 

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

Zmiana udziału w glosach nastąpiła na skutek realizacji praw 
z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zapisania na 
rachunkach papierów wartościowych 105.000 akcji serii B1 
(„Dematerializacja akcji serii Bl") Spółki w dniu 6 września 
2019 r. 

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 dematerializacją  akcji serii B1 Zawiadamiający posiadał  
bezpośrednio 400 000 akcji Spółki, reprezentujących 31,75% 
udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 
800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 



Spółki, co stanowi 37,91% udziału w glosach na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. Przed dematerializacją  akcji serii B 1 
Zawiadamiający posiadał  pośrednio 130 000 akcji Spółki, 
reprezentujących 10,32% udziału w kapitale zakładowym i 
uprawiających do oddania 130 000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,16% 
udziału w glosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki. 

Zawiadamiający posiadał  łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 
530 000 akcji Spółki uprawniających do oddania 930 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co 
stanowi 42,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
44,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich 
procentowym udziale w kapitale zakladowym spółki oraz o 
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów. 

Po dematerializacji akcji serii B 1 Zawiadamiający posiada 
bezpośrednio 400 000 akcji Spółki, reprezentujących 29,30% 
udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 
800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki, co stanowi 36,12% udziału w glosach na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po dematerializacji akcji 
serii B 1 Zawiadamiający posiada pośrednio 130 000 akcji 
Spółki, reprezentujących 9,52% udziału w kapitale 
zakładowym i uprawniających do oddania 130 000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 
5,87% udziału w glosach na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 

Zawiadamiający posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 
930 000 akcji Spółki uprawniających do oddania 930 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co 
stanowi 38,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz 41,99% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 

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

MCA Sp. z o.o. s.k. posiada 130.000 akcji Emitenta 
stanowiących 9,52% udziału w kapitale zakładowym oraz 
uprawniających do oddania 130.000 głosów na WZA Spółki, 
co stanowi 5,87% udziału w glosach na WZA. 

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

Nie występują  osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit 



c ustawy o ofercie. 

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 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów. 

Przed dematerializacją  akcji serii B1 Zawiadamiający posiadał  
bezpośrednio 400 000 akcji Spółki, reprezentujących 31,75% 
udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 
800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki, co stanowi 37,91% udziału w glosach na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. Przed dematerializacją  akcji serii Bl 
Zawiadamiający posiadał  pośrednio 130 000 akcji Spółki, 
reprezentujących 10,32% udziału w kapitale zakładowym i 
uprawiających do oddania 130 000 głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 6,16% 
udziału w glosach na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki. 

Zawiadamiający posiadał  łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 
530 000 akcji Spółki uprawniających do oddania 930 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co 
stanowi 42,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 
44,08% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 

Po dematerializacji akcji serii B1 Zawiadamiający posiada 
bezpośrednio 400 000 akcji Spółki, reprezentujących 29,30% 



udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 
800 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Spółki, co stanowi 36,12% udziału w glosach na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po dematerializacji akcji 
serii B1 Zawiadamiający posiada pośrednio 130 000 akcji 
Spółki, reprezentujących 9,52% udziału w kapitale 
zakładowym i uprawniających do oddania 130 000 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 
5,87% udziału w glosach na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 

Zawiadamiający posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 
530 000 akcji Spółki uprawniających do oddania 930 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co 
stanowi 38,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz 41,99% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki. 
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