
Warszawa, dnia 27.11.2018 r. 

Zawiadamiający: 

Discovery sp. z o.o. 

 

Komisja Nadzoru Finansowego  

Plac Powstańców Warszawy 1  

skr. poczt. 419  

00-950 Warszawa 1  

 

do wiadomości: 

Govena Lighting S.A. 

ul. Służewska 8-15  

87-100 Toruń 

 

ZAWIADOMIENIE 

o bezpośrednim zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Govena Lighting S.A.  

 

 Europejski Fundusz Energii S.A.(dalej: Zawiadamiający), jako akcjonariusz Govena Lighting S.A. w wykonaniu 

obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 2 w zw. Art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z 

dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o zmniejszeniu 

udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Govena Lighting S.A.( Spółka) 
 

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie 

Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku zawartej w dniu 25.11.2018r. umowy cywilnoprawnej  przez 

spółkę  Discovery sp. z o.o. sprzedaży 8 500 000 akcji. 

2. Informacja o liczbie akcji pośrednio posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale 

w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów. 

Przed tym zdarzeniem Zawiadamiający posiadał bezpośrednio  8 500 000   akcji dających łącznie 8 500 000  

głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,50  % udział w kapitale zakładowym 

Spółki oraz 5,50 % udział w ogólnej liczbie głosów Spółki. 

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych pośrednio i bezpośrednio akcji i ich procentowym udziale 

w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej 

liczbie głosów 

Po tym zdarzeniu Zawiadamiający nie posiada akcji Spółki. 

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 

miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału -  

Zawiadamiający nie wyklucza pośredniego i bezpośredniego zwiększania, jak i zmniejszania udziału w 

głosach ogółem w Spółce w przyszłości. 

5. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających 

akcje spółki 



Nie występuje. 

6. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie. 

 


