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Treść raportu:           

Zarząd spółki MM Conferences Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 

Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje 

o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. zawiadomienia Pana Piotra Zesiuka o pośrednim nabyciu akcji 

Spółki.  Stosownie do zawiadomienia P.Zesiuk nabył pośrednio 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji 

Spółki stanowiących 10,25% ogólnej liczby głosów w Spółce i w konsekwencji przekroczył poziom 50% 

ogólnej liczby głosów w Spółce.  Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku nabycia przez P.Zesiuka, w 

dniu 2 czerwca 2016 r., 1 udziału w kapitale zakładowym spółki Zesiuk Investment Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Zesiuk Investment”), w konsekwencji 

czego P.Zesiuk przejął kontrolę nad spółką Zesiuk Investment i tym samym pośrednio nabył 

posiadane przez tę spółkę akcje Spółki.  Przed zmianą udziału P.Zesiuk posiadał bezpośrednio 430.000 

akcji Spółki, stanowiących 40,06% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 430.000 głosów, 

stanowiących 40,06% ogólnej liczby głosów w Spółce.  Natomiast pośrednio P.Zesiuk nie posiadał 

żadnych akcji Spółki.  Po dokonaniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, P.Zesiuk posiada 

bezpośrednio 430.000 akcji Spółki, stanowiących 40,06% kapitału zakładowego Spółki, dających 

prawo do 430.000 głosów, stanowiących 40,06% ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast 

pośrednio (poprzez spółkę Zesiuk Investment) P.Zesiuk posiada 110.000 akcji Spółki, stanowiących 

10,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 110.000 głosów, stanowiących 10,25% 

ogólnej liczby głosów w Spółce.   Zatem łącznie P.Zesiuk posiada 540.000 akcji Spółki, stanowiących 

50,30% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 540.000 głosów, stanowiących 50,30% 

ogólnej liczby głosów w Spółce.  Ponadto P.Zesiuk poinformował, że: a) nie jest stroną umów, których 

przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c 

Ustawy); b) nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.  

          


