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Treść:  

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. zawiadomień od Pana Piotra 

Zesiuka oraz spółki pod firmą Zesiuk Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Warszawie („Zesiuk Investment”) o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki. 

 

Stosownie do zawiadomień P.Zesiuk zbył na rzecz spółki Zesiuk Investment 430.000 

(czterysta trzydzieści tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 40,06% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

 

Zbycie akcji Spółki nastąpiło w dniu 3 czerwca 2016 r., w ramach umowy pożyczki akcji, na 

mocy której P.Zesiuk zbył na rzecz zależnej od niego spółki Zesiuk Investment wszystkie 

posiadane przez P.Zesiuka bezpośrednio akcje Spółki, z obowiązkiem ich zwrotu. 

 

Przed dokonaniem powyższej transakcji spółki Zesiuk Investment posiadała bezpośrednio 

110.000 akcji Spółki, stanowiących 10,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo 

do 110.000 głosów, stanowiących 10,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

Po dokonaniu powyższej transakcji spółka Zesiuk Investment posiada bezpośrednio 540.000 

akcji Spółki, stanowiących 50,31% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 

540.000 głosów, stanowiących 50,31% ogólnej liczby głosów w Spółce. Tym samym doszło 

do przekroczenia przez spółkę Zesiuk Investment progu 50% ogólnej liczby głosów w 

Spółce. 

 

W wyniku przeprowadzenia przedmiotowej transakcji zmianie uległa liczba akcji Spółki 

posiadanych przez P.Zesiuka bezpośrednio, natomiast łączna liczba akcji Spółki posiadana 

przez niego bezpośrednio i pośrednio nie uległa zmianie. 

 

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 (poprzez spółkę Zesiuk 

Investment) posiadał 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 posiadał 540.000 akcji Spółki, stanowiących 50,31% kapitału 

zakładowego Spółki, dających prawo do 540.000 głosów, stanowiących 50,31% ogólnej 

liczby głosów w Spółce. 



 

Po dokonaniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, P.Zesiuk nie posiada bezpośrednio 

żadnych akcji Spółki, natomiast pośrednio (poprzez spółkę Zesiuk Investment) posiada 

540.000 akcji Spółki, stanowiących 50,31% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo 

do 540.000 głosów, stanowiących 50,31% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

 

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. 

 

Spółka Zesiuk Investment poinformowała, 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. 
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