
Warszawa, dnia 13 czerwca 2018 r.  

PRONET 12 sp. z o.o. 

ul. Arkuszowa 39 

01-934 Warszawa 

KRS: 0000637892 

 

Do: 

 1. Komisji Nadzoru Finansowego  

      Plac Powstańców Warszawy 1  

      00-950 Warszawa  

2.  SETANTA ASI S.A.  

      al. Jana Pawła II 61 lok. 211   

      01-031 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART.69 UST.1 PKT 2 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ  

O ZMIEJSZENIU STANU POSIADANIA PONIŻEJ PROGU 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW  

W SPÓŁCE SETANTA ASI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE: 

PRONET 12 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: ,,Zawiadamiająca”) jako akcjonariusz 

spółki SETANTA ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-031)  przy al. Jana Pawła II 61 

lok. 211 zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000377322 (dalej jako: ,,Spółka"). na podstawie art. 69 ust 1 pkt 2) ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: ,, 

Ustawa o ofercie"), niniejszym zawiadamia o zbyciu 411.145 akcji Spółki a tym samym 

zmniejszeniu zaangażowania w Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów.  

Zawiadamiająca informuje, iż w dniu 12.06.2018 r. na skutek transakcji zawartych  poza 

rynkiem regulowanym GPW, w wyniku umów cywilnoprawnych, zmniejszyła stan posiadania  

o 411.145 akcji co stanowiło 9,54% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 

oddania 411.145 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 9,54% w ogólnej liczbie głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zawiadamiająca informuje, iż po transakcjach opisanych powyżej posiada 13.175 akcji co 

stanowi 0,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 13.175 głosów 



na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 0,31% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki.  

Zawiadamiająca informuje, iż przed zdarzeniem opisanym powyżej posiadała bezpośrednio 

424.320 akcji Spółki, stanowiących 9,85% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających 

do oddania 424.320 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,85% udziału w 

ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

Zawiadamiająca informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przed 

zdarzeniami o którymi mowa powyżej. 

Ponadto nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt. 3 lit c) Ustawy o ofercie. 

  

 

  

 Paweł Łossowski 

Prezes Zarządu 

 

 

 


