
Warszawa, dnia 9 listopada 2022 r. 

 

 

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY 

NR 3 

DO PROSPEKTU EMISYJNEGO TENDERHUT S.A. 

 

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 3 do prospektu spółki TenderHut S.A siedzibą w Białymstoku 
(„Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 21 października 2022 roku 
(„Prospekt”) stanowi komunikat aktualizujący sporządzany na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o 
Ofercie Publicznej („Komunikat”). Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane 
im w Prospekcie.  

Komunikat został sporządzony celem przekazania informacji o zmianie liczby akcji posiadanych przez 
Roberta Strzeleckiego. 

Niniejszym dokonujemy aktualizacji danych zawartych w Prospekcie dotyczących Akcji (aktualizacje 
zostały wprowadzone do Podsumowania Prospektu oraz do dokumentu rejestracyjnego dotyczącego 
udziałowych papierów wartościowych: rozdziału 1: „Czynniki ryzyka”, rozdziału 14: Organy 
administracyjne, zarządzające i nadzorcze oraz członkowie kadry kierowniczej wyższego szczebla”, 
rozdziału 17: „Pracownicy”,  rozdziału 18: „Główni akcjonariusze”). 

 

ZMIANA  

Str. 7 Podsumowanie, Sekcja B punkt 1 było: 

 

SEKCJA B 

 

1. KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA 

Kto jest emitentem 
papierów 
wartościowych? 

Emitentem papierów wartościowych jest spółka pod firmą TenderHut Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, 
ul. Sienkiewicza 110 (15-005 Białystok). Numer LEI Emitenta: 25940045ASCUY2A0I515. 
 

Grupa TenderHut jest zbiorem spółek technologicznych zajmujących się usługami tworzenia oprogramowania i 
rozwiązań dla klientów krajowych i zagranicznych, jak również tworzących produkty cyfrowe w ramach działalności 
Venture building. Emitent jest jednostką dominującą w Grupie TenderHut i pełni przede wszystkim funkcje 
korporacyjne związane z zarządzaniem, administrowaniem, scentralizowanymi usługami konsultingowymi, 
finansowymi, HR, PR i marketingowymi na potrzeby spółek powiązanych. 

 

Głównymi akcjonariuszami Emitenta są: 

• Robert Sebastian Strzelecki – posiada łącznie 750.465 akcji Emitenta, reprezentujących 36,69% udziału 
w kapitale zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

• AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – posiada łącznie 110.300 akcji Emitenta, reprezentujących 5,39% 

udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, beneficjentem 

rzeczywistym Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski, posiadający łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 112 513 

akcji, stanowiących 5,50% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo w łącznej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; 

• Mateusz Andrzejewski – posiada łącznie 105.386 akcji Emitenta, reprezentujących 5,15% udziału w kapitale 

zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

• Thomas Jacob Birk – posiada łącznie 11.288 akcji Emitenta, reprezentujących 0,55% udziału w kapitale 

zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 
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Emitent nie jest podmiotem pośrednio i bezpośrednio kontrolowanym.  

 

Dyrektorami zarządzającymi Emitenta są następujący członkowie Zarządu Emitenta: 

• Robert Sebastian Strzelecki – Prezes Zarządu, 

• Thomas Jacob Birk – Członek Zarządu. 

Biegłymi rewidentami Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta są osoby zatrudnione w firmie, która prowadzi 

badania sprawozdań finansowych Emitenta tj. B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43 

(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4063). Badanie sprawozdania finansowego Emitenta 

oraz Grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 i 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 

2020 oraz 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 przeprowadził kluczowy biegły rewident Marcin Hauffa (biegły 

rewident nr 11266). 

 

Str. 7 Podsumowanie, Sekcja B punkt 1 jest: 

 

 

SEKCJA B 

 

2. KLUCZOWE INFORMACJE NA TEMAT EMITENTA 

Kto jest emitentem 
papierów 
wartościowych? 

Emitentem papierów wartościowych jest spółka pod firmą TenderHut Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, 
ul. Sienkiewicza 110 (15-005 Białystok). Numer LEI Emitenta: 25940045ASCUY2A0I515. 
 

Grupa TenderHut jest zbiorem spółek technologicznych zajmujących się usługami tworzenia oprogramowania i 
rozwiązań dla klientów krajowych i zagranicznych, jak również tworzących produkty cyfrowe w ramach działalności 
Venture building. Emitent jest jednostką dominującą w Grupie TenderHut i pełni przede wszystkim funkcje 
korporacyjne związane z zarządzaniem, administrowaniem, scentralizowanymi usługami konsultingowymi, 
finansowymi, HR, PR i marketingowymi na potrzeby spółek powiązanych. 

 

Głównymi akcjonariuszami Emitenta są: 

• Robert Sebastian Strzelecki – posiada łącznie 750.665 akcji Emitenta, reprezentujących 36,70% udziału 
w kapitale zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

• AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – posiada łącznie 110.300 akcji Emitenta, reprezentujących 5,39% 

udziału w kapitale zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu, beneficjentem 

rzeczywistym Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski, posiadający łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 112 513 

akcji, stanowiących 5,50% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i tyle samo w łącznej liczbie głosów na 

Walnym Zgromadzeniu; 

• Mateusz Andrzejewski – posiada łącznie 105.386 akcji Emitenta, reprezentujących 5,15% udziału w kapitale 

zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

• Thomas Jacob Birk – posiada łącznie 11.288 akcji Emitenta, reprezentujących 0,55% udziału w kapitale 

zakładowym i tyle samo w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; 

Emitent nie jest podmiotem pośrednio i bezpośrednio kontrolowanym.  

 

Dyrektorami zarządzającymi Emitenta są następujący członkowie Zarządu Emitenta: 

• Robert Sebastian Strzelecki – Prezes Zarządu, 

• Thomas Jacob Birk – Członek Zarządu. 

Biegłymi rewidentami Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta są osoby zatrudnione w firmie, która prowadzi 

badania sprawozdań finansowych Emitenta tj. B-think Audit sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43 

(podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 4063). Badanie sprawozdania finansowego Emitenta 

oraz Grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 i 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 

2020 oraz 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 przeprowadził kluczowy biegły rewident Marcin Hauffa (biegły 

rewident nr 11266). 
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ZMIANA 

Str. 31 punkt 1.4 było: 

W związku z powyższym, w przypadku, w którym Thomas Jacob Birk uzyska w wyniku działu spadku 
połowę akcji po zmarłym Waldemarze Birku, osiągnie on wraz z Robertem Strzeleckim i Mateuszem 
Andrzejewskim, 60,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku jednak, 
gdy w ramach działu spadku Thomasowi Jacobowi Birkowi przypadnie całość, tj. 750.000 akcji Emitenta 
serii A1, stanie się on największym akcjonariuszem Emitenta (z udziałem wynoszącym 37,21% kapitału 
zakładowego i ogólnej liczby głosów), a porozumienie, o którym mowa powyżej osiągnie łącznie 
79,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przy czym, z uwagi na postanowienia 
Ustawy o Ofercie (art. 73 ust. 3 oraz art. 75 ust. 3 pkt 6)), obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie 
akcje spółki publicznej nie ma zastosowania, jeżeli przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiło w wyniku dziedziczenia, chyba, że po takim 
przekroczeniu udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. 

Str. 31 punkt 1.4 jest: 

W związku z powyższym, w przypadku, w którym Thomas Jacob Birk uzyska w wyniku działu spadku 
połowę akcji po zmarłym Waldemarze Birku, osiągnie on wraz z Robertem Strzeleckim i Mateuszem 
Andrzejewskim, 60,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku jednak, 
gdy w ramach działu spadku Thomasowi Jacobowi Birkowi przypadnie całość, tj. 750.000 akcji Emitenta 
serii A1, stanie się on największym akcjonariuszem Emitenta (z udziałem wynoszącym 37,21% kapitału 
zakładowego i ogólnej liczby głosów), a porozumienie, o którym mowa powyżej osiągnie łącznie 
79,06% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przy czym, z uwagi na postanowienia 
Ustawy o Ofercie (art. 73 ust. 3 oraz art. 75 ust. 3 pkt 6)), obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie 
akcje spółki publicznej nie ma zastosowania, jeżeli przekroczenie progu 50% w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiło w wyniku dziedziczenia, chyba, że po takim 
przekroczeniu udział w ogólnej liczbie głosów uległ dalszemu zwiększeniu. 

ZMIANA 

Str. 137 punkt 14.1 było: 

Powiązania rodzinne i kapitałowe W Emitencie występują na Datę Prospektu następujące powiązania 
rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej:  

• Robert Strzelecki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, będący w posiadaniu 750.465 akcji, 
stanowiących 36,69% wszystkich akcji oraz uprawniających do 36,69% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta jest synem Wojciecha Strzeleckiego, pełniącego rolę Członka Rady Nadzorczej 
Emitenta. 

 • Waldemar Birk, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i posiadał 750.000 akcji serii A, 
stanowiących 36,66% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 36,66% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta zmarł w 2018 roku. Waldemar Birk był ojcem Martina Birka – byłego Członka 
Zarządu Emitenta i Thomasa Jacoba Birka – obecnego Członka Zarządu Emitenta. 

 • Thomas Jacob Birk, pełniący obowiązki Członka Zarządu Emitenta, będący w posiadaniu 11.288 akcji, 
stanowiących 0,55% wszystkich akcji oraz uprawniających do 0,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, był synem Waldemara Birka – byłego Prezesa Zarządu Emitenta oraz bratem Martina Birka 
– byłego Członka Zarządu Emitenta. 

 • Tadeusz Wesołowski, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, będący akcjonariuszem 
Emitenta posiadającym 2.213 akcje Emitenta stanowiące 0,11% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i 0,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest 
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jednocześnie beneficjentem rzeczywistym Augebit Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – 
znaczącego akcjonariusza Emitenta;  

• Wojciech Strzelecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, będący akcjonariuszem Emitenta, 
posiadającym 72 akcje Emitenta, stanowiące mniej niż 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta 
oraz uprawniające do mniej niż 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest ojcem Roberta 
Strzeleckiego – Prezesa Zarządu Emitenta. 

Str. 137 punkt 14.1 jest: 

Powiązania rodzinne i kapitałowe w Emitencie występują na Datę Prospektu następujące powiązania 
rodzinne pomiędzy Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej:  

• Robert Strzelecki, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Emitenta, będący w posiadaniu 750.665 akcji, 
stanowiących 36,70% wszystkich akcji oraz uprawniających do 36,70% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta jest synem Wojciecha Strzeleckiego, pełniącego rolę Członka Rady Nadzorczej 
Emitenta. 

 • Waldemar Birk, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i posiadał 750.000 akcji serii A, 
stanowiących 36,66% wszystkich akcji Spółki i uprawniających do 36,66% głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Emitenta zmarł w 2018 roku. Waldemar Birk był ojcem Martina Birka – byłego Członka 
Zarządu Emitenta i Thomasa Jacoba Birka – obecnego Członka Zarządu Emitenta. 

 • Thomas Jacob Birk, pełniący obowiązki Członka Zarządu Emitenta, będący w posiadaniu 11.288 akcji, 
stanowiących 0,55% wszystkich akcji oraz uprawniających do 0,55% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Emitenta, był synem Waldemara Birka – byłego Prezesa Zarządu Emitenta oraz bratem Martina Birka 
– byłego Członka Zarządu Emitenta. 

 • Tadeusz Wesołowski, pełniący funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, będący akcjonariuszem 
Emitenta posiadającym 2.213 akcje Emitenta stanowiące 0,11% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i 0,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest 
jednocześnie beneficjentem rzeczywistym Augebit Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego – 
znaczącego akcjonariusza Emitenta;  

• Wojciech Strzelecki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, będący akcjonariuszem Emitenta, 
posiadającym 72 akcje Emitenta, stanowiące mniej niż 0,01% udziału w kapitale zakładowym Emitenta 
oraz uprawniające do mniej niż 0,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest ojcem Roberta 
Strzeleckiego – Prezesa Zarządu Emitenta. 

ZMIANA  

Str. 157 punkt 17.2 było: 

Następujące osoby będące członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
Emitenta posiadają na Datę Prospektu akcje lub opcje na akcje Emitenta: 

• Robert Strzelecki – Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę 
Prospektu posiada łącznie 750.465 akcji, stanowiących 36,69% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i 36,69% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Thomas Jacob Birk jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 
11.288 akcji, stanowiących 0,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 0,55% udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Wojciech Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta 
i na Datę Prospektu posiada 72 akcje, stanowiące mniej niż 0,01% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i mniej niż 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta 
i na Datę Prospektu posiada bezpośrednio 2.213 akcje, stanowiące 0,11% udziału w kapitale 
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zakładowym Emitenta i 0,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Tadeusz Wesołowski jest ponadto beneficjentem rzeczywistym Augebit Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego z siedzibą w Krakowie – akcjonariusza Emitenta i posiada pośrednio, poprzez ten 
podmiot, 110.300 akcji, stanowiących 5,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 5,39% udziału 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

Pozostałe osoby wymienione w pozycji 14.1 nie posiadają Akcji Emitenta lub opcji na Akcje Emitenta 
na Datę Prospektu. 

Str. 157 punkt 17.2 jest: 

Następujące osoby będące członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych 
Emitenta posiadają na Datę Prospektu akcje lub opcje na akcje Emitenta: 

• Robert Strzelecki – Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę 
Prospektu posiada łącznie 750.665 akcji, stanowiących 36,70% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i 36,70% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Thomas Jacob Birk jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na Datę Prospektu posiada łącznie 
11.288 akcji, stanowiących 0,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 0,55% udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Wojciech Strzelecki – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta 
i na Datę Prospektu posiada 72 akcje, stanowiące mniej niż 0,01% udziału w kapitale zakładowym 
Emitenta i mniej niż 0,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta; 

• Tadeusz Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta 
i na Datę Prospektu posiada bezpośrednio 2.213 akcje, stanowiące 0,11% udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta i 0,11% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 
Tadeusz Wesołowski jest ponadto beneficjentem rzeczywistym Augebit Funduszu Inwestycyjnego 
Zamkniętego z siedzibą w Krakowie – akcjonariusza Emitenta i posiada pośrednio, poprzez ten 
podmiot, 110.300 akcji, stanowiących 5,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 5,39% udziału 
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 

Pozostałe osoby wymienione w pozycji 14.1 nie posiadają Akcji Emitenta lub opcji na Akcje Emitenta 
na Datę Prospektu. 

ZMIANA 

Str. 159 punkt 18.1 było: 

Tabela 47: Struktura akcjonariatu Emitenta  

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 
głosów na WZ 

Współwłasność Thomasa Jacoba Birk 
i spadkobierców Martina Birka 

750 000 750 000 36,66% 36,66% 

Robert Strzelecki 750 465 750 465 36,69% 36,69% 

AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110 300 110 300 5,39% 5,39% 

Mateusz Andrzejewski 105 386 105 386 5,15% 5,15% 

Thomas Jacob Birk 11 288 11 288 0,55% 0,55% 

Pozostali 318 232 318 232 15,56% 15,56% 

RAZEM 2 045 671 2 045 671 100,00% 100,00% 

 

Str. 159 punkt 18.1 jest: 
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Tabela 47: Struktura akcjonariatu Emitenta 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 
głosów na WZ 

Współwłasność Thomasa Jacoba Birk 
i spadkobierców Martina Birka 

750 000 750 000 36,66% 36,66% 

Robert Strzelecki 750 665 750 665 36,70% 36,70% 

AUGEBIT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 110 300 110 300 5,39% 5,39% 

Mateusz Andrzejewski 105 386 105 386 5,15% 5,15% 

Thomas Jacob Birk 11 288 11 288 0,55% 0,55% 

Pozostali 318 032 318 032 15,55% 15,55% 

RAZEM 2 045 671 2 045 671 100,00% 100,00% 

 

ZMIANA: 

Str. 160 punkt 18.3 było: 

Robert Strzelecki, Thomas Jacob Birk oraz Mateusz Andrzejewski, działający na podstawie 
porozumienia, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie dotyczącego zgodnego głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta, posiadają łącznie 
na Datę Prospektu 867.139 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 42,39% udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki i 42,39% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Str. 160 punkt 18.3 jest: 

Robert Strzelecki, Thomas Jacob Birk oraz Mateusz Andrzejewski, działający na podstawie 
porozumienia, w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie dotyczącego zgodnego głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i prowadzenia trwałej polityki wobec Emitenta, posiadają łącznie 
na Datę Prospektu 867 339 akcji Emitenta, które stanowią łącznie 42,40% udziałów w kapitale 
zakładowym Spółki i 42,40% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

ZMIANA: 

Str. 161 punkt 18.3 było: 

W przypadku, w którym Thomas Jacob Birk uzyska w wyniku działu spadku połowę akcji po zmarłym 
Waldemarze Birku, osiągnie on 18,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, a wraz z Robertem Strzeleckim i Mateuszem Andrzejewskim, uzyskają 
oni wspólnie 60,72% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, 
spadkobiercy Martina Birka uzyskają w wyniku takiego sposobu działu spadku 18,33% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki. W przypadku, gdy w ramach działu spadku Thomasowi Jacobowi Birkowi 
przypadłaby całość, tj. 750.000 akcji Emitenta serii A1, stanie się on drugim największym 
akcjonariuszem Emitenta (z udziałem wynoszącym 37,21% kapitału zakładowego i ogólnej liczby 
głosów), a porozumienie, o którym mowa powyżej osiągnie łącznie 79,05% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W obu tych scenariuszach, posiadana liczba akcji umożliwi wskazanym osobom kontrolę nad 
większością spraw związanych z działalnością Spółki.  

W przypadku, w którym Thomasowi Jacobowi Birkowi nie przypadną w udziale spadkowym żadne akcje 
Emitenta serii A1, wszystkie te akcje w liczbie 750.000 przypadną spadkobiercom Martina Birka. 
Według wiedzy Emitenta, są to żona zmarłego Martina Birka oraz dwoje dzieci. W związku z tym, 
porozumienie, o którym mowa powyżej, w którego skład wchodzą Thomas Jacob Birk, Robert Strzelecki 
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oraz Mateusz Andrzejewski będzie nadal posiadać 42,39% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a 
spadkobiercy Martina Birka – 36,66% i taki scenariusz nie spowoduje zmiany w kontroli Emitenta. 

Str. 161 punkt 18.3 jest: 

W przypadku, w którym Thomas Jacob Birk uzyska w wyniku działu spadku połowę akcji po zmarłym 
Waldemarze Birku, osiągnie on 18,88% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki, a wraz z Robertem Strzeleckim i Mateuszem Andrzejewskim, uzyskają 
oni wspólnie 60,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie, 
spadkobiercy Martina Birka uzyskają w wyniku takiego sposobu działu spadku 18,33% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki. W przypadku, gdy w ramach działu spadku Thomasowi Jacobowi Birkowi 
przypadłaby całość, tj. 750.000 akcji Emitenta serii A1, stanie się on drugim największym 
akcjonariuszem Emitenta (z udziałem wynoszącym 37,21% kapitału zakładowego i ogólnej liczby 
głosów), a porozumienie, o którym mowa powyżej osiągnie łącznie 79,06% ogólnej liczby głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W obu tych scenariuszach, posiadana liczba akcji umożliwi wskazanym osobom kontrolę nad 
większością spraw związanych z działalnością Spółki.  

W przypadku, w którym Thomasowi Jacobowi Birkowi nie przypadną w udziale spadkowym żadne akcje 
Emitenta serii A1, wszystkie te akcje w liczbie 750.000 przypadną spadkobiercom Martina Birka. 
Według wiedzy Emitenta, są to żona zmarłego Martina Birka oraz dwoje dzieci. W związku z tym, 
porozumienie, o którym mowa powyżej, w którego skład wchodzą Thomas Jacob Birk, Robert Strzelecki 
oraz Mateusz Andrzejewski będzie nadal posiadać 42,40% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, a 
spadkobiercy Martina Birka – 36,66% i taki scenariusz nie spowoduje zmiany w kontroli Emitenta. 


