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Warszawa, 8 lipca 2021 r. 

 
 

 
 
 

NETIA S.A. 
ul.  Poleczki 13  
02-822 Warszawa 

 
       

 
 Działając na podstawie art. 69 ust. 2 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z artykułem 87 
ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(„Ustawa”), informujemy, iż na skutek zaproszenia do składania ofert na sprzedaż akcji spółki Netia 
S.A. („Spółka”) skierowanego przez Cyfrowy Polsat S.A. opublikowanego w dniu 23 czerwca 2021 r. i 
zmienionego w dniu 30 czerwca 2021 r. doszło do zmiany stanu posiadania akcji Spółki przez 
członków porozumienia akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r.1 (porozumienie do zgodnego 
głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Netia S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 
2021 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020 poprzez głosowanie za podjęciem uchwały 
o podziale zysku i wypłacie dywidendy oraz przeciwko podjęciu uchwały o przeznaczeniu całości zysku 
na kapitał zapasowy oraz zobowiązanie się stron porozumienia do niezbywania akcji Spółki do dnia 
31 grudnia 2021 r. za wyjątkiem zbywania akcji po cenie nie niższej niż 7 złotych za jedną akcję w 
ramach wezwania na sprzedaż 100 % akcji skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki lub 
bezwarunkowej oferty zakupu akcji skierowanej przez Cyfrowy Polsat S.A. do wszystkich pozostałych 
akcjonariuszy obejmującej wszystkie akcje posiadane przez pozostałych akcjonariuszy) w następujący 
sposób: 
 

(1) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale-Nederlanden reprezentowany przez Nationale-
Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie w 
odpowiedzi na zaproszenie  do sprzedaży akcji Spółki sprzedał 25.899.133 (dwadzieścia pięć 
milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści trzy) akcje Spółki 
uprawniające do 25.899.133 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,72 % 
kapitału zakładowego Spółki i obecnie nie posiada akcji Spółki; 
 

(2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” reprezentowany przez Powszechne 
Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na zaproszenie do 
sprzedaży akcji Spółki sprzedał 17.665.488 (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć 
tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki uprawniających do 17.665.488  głosów na 

 
1 Tj. (1) Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale – Nederlanden, (2) Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” 

oraz (3) FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. 
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Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,26 % kapitału zakładowego Spółki i obecnie nie 
posiada akcji Spółki; 
 
oraz 
 

(3) FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez 
Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na zaproszenie do 
sprzedaży akcji Spółki sprzedał 26.457.038 (dwadzieścia sześć milionów czterysta pięćdziesiąt 
siedem tysięcy trzydzieści osiem) akcji Spółki uprawniających do 26.457.038 na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki co stanowi 7,88 % kapitału zakładowego Spółki i obecnie nie posiada 
akcji Spółki. 

 
W wyniku realizacji wezwania do sprzedaży akcji Spółki, strony Porozumienia zbyły wszystkie 
posiadane przez siebie akcje spółki Netia S.A. i tym samym w dniu 6 lipca 2021 r. (tj. dniu zbycia akcji 
Spółki przez członków Porozumienia) doszło do wygaśnięcia Porozumienia. 
 
Do daty wygaśnięcia Porozumienia, stronom Porozumienia przysługiwało łącznie 70.021.659 akcji 
Spółki, uprawniających do 70.021.659 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 20,86 % 
kapitału zakładowego Spółki. 
 
OFE NN, OFE PZU oraz FIP 11 FIZ AN oświadczają, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w 
rozumieniu Ustawy.  
 
Strony Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały OFE NN jako podmiot odpowiedzialny 
za wykonywanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy. 
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