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Zarząd IPOPEMA Securities S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z otrzymanymi w dniu dzisiejszym 

zawiadomieniami, niniejszym informuje, jak poniżej. 

W dniu dzisiejszym Prezes Zarządu Spółki Jacek Lewandowski, za pośrednictwem podmiotu zależnego JLC 

Lewandowski spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „JLC”) zawarł umowy sprzedaży 

akcji Spółki za cenę 1,50 zł za każdą akcję: 

1. z Jarosławem Wikalińskim, na mocy której JLC zbyło na jego rzecz 1.499.900 (jeden milion czterysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.499.900 

głosów na jej walnym zgromadzeniu, stanowiących 5,01% w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej 

liczbie głosów na walnym zgromadzeniu; 

2. z Małgorzatą Wikalińską, na mocy której JLC zbyło na jej rzecz 1.490.889 (jeden milion czterysta 

dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki uprawniających do wykonywania 

1.490.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,98% w kapitale zakładowym Spółki 

oraz ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. 

Powyższe umowy zawarte zostały w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której Spółka informowała 

w raporcie bieżącym nr 16/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. 

Przeniesienie własności dokonane zostało na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. poza rynkiem 

regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. 

U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.). 

W wyniku powyższych transakcji: 

 udział JLC w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się do poziomu poniżej 

5%. Przed zawarciem ww. umów JLC posiadało 2.990.789 akcji Spółki uprawniających do 2.990.789 

głosów na jej walnym zgromadzeniu, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych 

akcji) Spółki oraz ogólnej liczby głosów. Po transakcji JLC nie posiada żadnych akcji Spółki. JLC 

poinformowało także Spółkę, że nie występują podmioty zależne od JLC posiadające akcje Spółki, jak 

również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie. 

 udział Jarosława Wikalińskiego w ogólnej liczbie głosów w Spółce zwiększył się do poziomu powyżej 5%. 

Przed zawarciem ww. umowy Jarosław Wikaliński nie posiadał – bezpośrednio ani pośrednio – żadnych 

akcji Spółki. Po transakcji Jarosław Wikaliński posiada bezpośrednio 1.499.900 akcji Spółki 

uprawniających do 1.499.900 głosów na jej walnym zgromadzeniu, stanowiących 5,01% kapitału 

zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki oraz ogólnej liczby głosów. Jarosław Wikaliński 

poinformował także Spółkę, że nie występują podmioty zależne od niego posiadające akcje Spółki, jak 

również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o Ofercie.  

Jednocześnie Jarosław Wikaliński zawiadomił Spółkę o zawarciu ustnego porozumienia dotyczącego 

nabywania bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki z jego małżonką – Małgorzatą Wikalińską. Na skutek ww. porozumienia Jarosław 

i Małgorzata Wikalińscy dysponują bezpośrednio łącznie 2.990.789 akcjami Spółki uprawniającymi do 

2.990.789 głosów na jej walnym zgromadzeniu i stanowiącymi 9,99% kapitału zakładowego (liczby 

wyemitowanych akcji) Spółki oraz ogólnej liczby głosów. 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 […] 
(MAR). 

Art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych 


