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Zawiadomienie o przekroczeniu progu ogólnej liczby głosów   

 

Działając w imieniu własnym (dalej także jako „Akcjonariusze”), na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt. 1) 

lit. a), 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 5) i 6) oraz art. 87 ust. 4 pkt. 1) oraz art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 

29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej „Ustawą”), niniejszym 

zawiadamiamy, iż w wyniku transakcji nabycia 308 732 akcji spółki PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w

Warszawie (dalej zwanej „Spółką”) dokonanej w dniu 12 marca 2021 roku przez spółkę Bartrade Sp. z o.o. z 

siedzibą w Warszawie będącej podmiotem zależnym od p. Katarzyny Gintrowskiej, zwiększeniu uległ posiadany

łącznie przez Akcjonariuszy, bezpośrednio i pośrednio, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o 2,97%. 

Przed dokonaniem transakcji w dniu 12 marca 2021 roku poszczególni Akcjonariusze posiadali następujące

liczby akcji Spółki: 

1) Michał Lisiecki posiadał 6 056 608 akcji Spółki, które stanowiły 58,26% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniały do wykonywania 6 056 608 głosów, co stanowiło 58,34% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

2) Pani Katarzyna Gintrowska posiadała 117 959 akcji Spółki, które stanowiły 1,13% kapitału zakładowego

Spółki i uprawniały do wykonywania 117 959 głosów, co stanowiło 1,14% ogółu głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki;  

Przed dokonaniem transakcji w dniu 12 marca 2021 Akcjonariusze nie posiadali podmiotów zależnych

posiadających akcje Spółki. 

Przed dokonaniem transakcji w dniu 12 marca 2021 Akcjonariusze pomiędzy, którymi istnieje związek

małżeński, nie prowadzili ani nie zamierzali w porozumieniu nabywać bezpośrednio lub pośrednio, lub

obejmować akcji Spółki ani zgodnie głosować na walnym zgromadzeniu Spółki lub wykorzystując akcje Spółki

prowadzić wobec niej trwałej polityki. 

W wyniku dokonania transakcji w dniu 12 marca 2021 liczba akcji i liczba głosów posiadana przez

poszczególnych Akcjonariuszy wynosi: 

1) Michał Lisiecki posiada 6 056 608 akcji Spółki, które stanowią 58,26% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniają do wykonywania 6 056 608 głosów, co stanowi 58,34% ogółu głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki; 

2) Pani Katarzyna Gintrowska posiada bezpośrednio 117 959 akcji Spółki, które stanowią 1,13% kapitału

zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 117 959 głosów, co stanowi 1,14% ogółu głosów na

Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiada pośrednio przez spółkę Bartrade Sp. z o.o. z siedzibą w



Warszawie (KRS: 0000276591), w stosunku do której jest podmiotem dominującym, 308 732 akcji Spółki,

które stanowią 2,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 308 732 głosów, co

stanowi 2,97% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W wyniku dokonania transakcji w dniu 12 marca 2021 roku łączna liczba akcji i liczba głosów posiadana przez 

Akcjonariuszy bezpośrednio i pośrednio wynosi 6 483 299, które stanowią 62,37% kapitału zakładowego Spółki 

i uprawniają do wykonywania 6 483 299 głosów, co stanowi 62,45% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki. 

Jednocześnie informujemy, że: 

- Pani Katarzyna Gintrowska posiada podmiot zależny tj. spółkę Bartrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

(KRS: 0000276591), która posiada 308 732 akcji Spółki, które stanowią 2,97% kapitału zakładowego Spółki i 

uprawniają do wykonywania 308 732 głosów, co stanowi 2,97% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki; 

- brak jest w stosunku do Akcjonariuszy osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c; 

- żaden z Akcjonariuszy nie jest uprawniony ani zobowiązany do nabycia jakichkolwiek akcji Spółki 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, a w 

związku z tym liczba głosów z akcji obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0 (zero); 

- żaden z Akcjonariusz nie posiada głosów z akcji, obliczonych zgodnie z art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w 

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

Ustawy, w związku z tym liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy wynosi 

0 (zero); 

- łączna suma liczby głosów posiadanych przez Akcjonariuszy wynosi 6 483 299 głosów, co stanowi 62,45% 

ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.        

                                                
_______________________                          ___________________________ 

       Michał Lisiecki                Katarzyna Gintrowska    


