
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku 

Katarzyna Gintrowska 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Departament Nadzoru Obrotu 

ul. Piękna 20  

00-549 Warszawa 

 

PMPG Polskie Media S.A. 

Aleje Jerozolimskie 212 

02-486 Warszawa 

 

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogóle głosów 

 

Na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia  29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (Ustawa), niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 29 kwietnia 2022 roku 

dokonałam poza rynkiem regulowanym czynności, których przedmiotem było nabycie akcji spółki 

pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka), w wyniku czego 

posiadany przeze mnie udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce 

przekroczył 5%. 

 

Przed zmianą udziału posiadałam bezpośrednio 118 159 akcji Spółki, które stanowiły 1,14% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 118 159 głosów, co stanowiło 1,14% ogółu 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiadałam 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 stanowiły 2,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 

308 732 głosów, co stanowiło 2,97% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Łącznie bezpośrednio o pośrednio posiadałam 426 891 akcji Spółki, które stanowiły 4,11% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania 426 891 głosów, co stanowiło 4,11% ogółu 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Aktualnie, na dzień niniejszego zawiadomienia, posiadam bezpośrednio 312 335 akcji Spółki, które 

stanowią 3,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 312 335 głosów, co 

stanowi 3,01% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz posiadam 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.  

Łącznie bezpośrednio o pośrednio posiadam 621 067 akcji Spółki, które stanowią 5,98% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 621 067 głosów, co stanowi 5,98% ogółu głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Jednocześnie informuję, że: 

- posiadam 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 mnie osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c; 

- nie jestem uprawniona ani zobowiązana 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); 

- nie posiadam 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 przeze mnie wynosi 621 067 głosów, co stanowi 5,98% 

ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.        
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