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Warszawa, 12.10.2018 r. 

 

Piotr Kumięga 

 

 

 

adres korespondencyjny: 

Piotr Kumięga 

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 47/12 

00-697 Warszawa 

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Plac Powstańców Warszawy 1 

skr. poczt. 419  

00-950 Warszawa 

 

Tech Invest Group S.A. 

ul. Fiołkowa 3 

52-200 Wysoka 

 

 

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA 

INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU 

ORAZ O SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

 

Ja, niżej podpisany Piotr Kumięga, działając w zgodzie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm., dalej: „Ustawa”), informuję, 

iż w dniu 12 października 2018 r., na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, nabyłem 7.000.000 

akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) Tech Invest Group S.A. (dalej: „TIG”): 

− 3.650.000 akcji zdematerializowanych, oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościo-

wych S.A. kodem ISIN PLPBLIA00012, 

− 3.350.000 akcji niezdematerializowanych serii H. 

Przed przedmiotową transakcją posiadałem 1.000.000 akcji TIG, które dawały prawo do wykonania 

1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu TIG (2,92% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie gło-

sów), w tym: 

− 240.962 akcje zdematerializowane, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

kodem ISIN PLPBLIA00012 (0,70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów), 

− 759.038 akcji niezdematerializowanych serii H (2,22% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów). 
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Po przedmiotowej transakcji posiadam 8.000.000 akcji TIG, które dają prawo do wykonania 8.000.000 gło-

sów na walnym zgromadzeniu TIG (23,39% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów), w tym: 

− 3.890.962 akcje zdematerializowane, oznaczone w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

kodem ISIN PLPBLIA00012 (11,37% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów), 

− 4.109.038 akcji niezdematerializowanych serii H (12,01% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie 

głosów). 

Podmioty zależne ode mnie, posiadające akcje TIG: brak. 

Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy: brak. 

Liczba głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy: brak. 

Liczba głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy: brak. 

Liczba głosów, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy: 1.000.000 głosów (2,92% w ogólnej liczbie 

głosów). 

 

 

____________________ 

Piotr Kumięga 


