Warszawa, dnia 8 stycznia 2019 roku
4/2019
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 8
stycznia 2019 roku otrzymał od Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z siedzibą w
Warszawie („Akcjonariusz”) zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie
głosów w spółce sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym Akcjonariusz ten poinformował o zmianie jego udziału
w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Poniżej Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia:
„Z uwagi na powzięcie przez Fundusz informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 grudnia 2018 roku
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Sygnity S.A. („Spółka”) w drodze emisji akcji serii AA,
uwzględniając art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”, niniejszym zawiadamiamy o
zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przed dniem przedmiotowej rejestracji Fundusz posiadał 1.118.225 akcji Spółki, co stanowiło 7,17%
udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 1.118.225 głosów z tych akcji, co stanowiło
7,17% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Aktualnie Fundusz posiada 1.118.225 akcji Spółki, co stanowi 4,84% udziału w kapitale zakładowym
Spółki uprawniających do 1.118.225 głosów z tych akcji, co stanowi 4,84% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują
osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
W zakresie Funduszu, liczba głosów z akcji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak.
W zakresie Funduszu, łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o
których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 1.118.225 oraz 7,17%.”
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

