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Treść:
Na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie
publicznej”), Zarząd Artifex Mundi S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia
sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Bogdana Grudzińskiego, Bożeny
Grudzińskiej, Tomasza Grudzińskiego, Jakuba Grudzińskiego, Tomasza Jeziorskiego, Roberta
Mikuszewskiego, Adriana Dębowskiego, Mariusza Szynalik, Rafała Wrońskiego, Kamila Urbanek,
Adriana Półtorak, Łubin Holding Grudziński i wspólnicy spółka jawna oraz Grypol Dębowski Jeziorski
Grudziński spółka jawna – wspólników – Artifex Mundi Investments Grudziński i wspólnicy spółka
jawna („Akcjonariusz”).
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Akcjonariusz
poinformował, iż w dniu 3 października 2017 roku, wydał 1.017.000 akcji zwykłych na okaziciela,
oznaczonych kodem ISIN: PLARTFX00011 oraz 3.510.000 akcji imiennych serii A1 uprzywilejowanych
co do głosu, oznaczonych numerami od A1 000.000.1 do A1 3.510.000 Emitenta, w wyniku podziału
majątku Akcjonariusza, w związku z podjętą w dniu 3 października 2017 r., jednomyślnie przez
wszystkich wspólników uchwałą o rozwiązaniu Akcjonariusza. Transakcja została zawarta poza
systemem obrotu.
W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
posiadanych przez Akcjonariusza.
Przed dokonaniem transakcji Akcjonariusz posiadał 4.527.000 akcji Emitenta reprezentujących 43,11
proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 57,37proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po dokonaniu transakcji Akcjonariusz nie posiada akcji Emitenta.
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Emitenta, a także
osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie o ofercie publicznej.
Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b
ust. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

