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(Raport bieżący nr 34/2017) 

12.09.2017 

Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta  

Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że otrzymał dzisiaj od Pana dr. Leszka 

Czarneckiego zawiadomienie w oparciu o art. 69 i art. 69a ustawy  z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w związku z 

postanowieniem Sądu o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Getin Holding 

S.A. w dniu 7.09.2017 r. („Rejestracja akcji”) dr Leszek Czarnecki objął pośrednio, za 

pośrednictwem LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie („LC Corp BV”) 24.572.870 akcji 

zwykłych na okaziciela uprawniających do 24.572.870 głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta stanowiących 3,24 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego 

podwyższeniu oraz 3,24 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Przed Rejestracją akcji dr Leszek Czarnecki posiadał bezpośrednio i pośrednio 392.702.237 

akcji Emitenta, uprawniających do 392.702.237 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, 

stanowiących 53,70 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 53,70 % ogólnej liczby 

głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Obecnie po Rejestracji akcji dr Leszek Czarnecki posiada bezpośrednio i pośrednio 

417.275.107 akcji Emitenta, uprawniających do 417.275.107 głosów na walnym 

zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 54,97 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta po 

jego podwyższeniu oraz 54,97 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

Niżej wymienione podmioty zależne od dr. Leszka Czarneckiego posiadają akcje Emitenta: 

 LC Corp B.V. – 335.220.459 

 RB Investcom sp. z o.o. – 32.922 

 Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich – 119.878 

 Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Małych i Średnich 

Spółek– 27.000  

 Idea Money S.A. – 2.521 

Brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z dr. Leszkiem Czarneckim do 

wykonywania praw głosu z akcji Emitenta. 

Jednocześnie Emitent informuje, że otrzymał dzisiaj od LC Corp BV zawiadomienie w oparciu 

o art. 69 ust. 2 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, że w związku z Rejestracją akcji LC Corp BV, posiadający dotychczas 

ponad 33 % akcji Emitenta, zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym 
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zgromadzeniu Emitenta i w jego  w kapitale zakładowym o 3,24 % po podwyższeniu 

kapitału, obejmując 24.572.870 akcji.  

Przed Rejestracją akcji, LC Corp BV posiadała 310.647.589 akcji Emitenta, uprawniających do 

310.647.589 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 42,48 % udziału w 

kapitale zakładowym Emitenta oraz 42,48 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 

Emitenta. 

Obecnie po Rejestracji akcji, LC Corp BV posiada 335.220.459 akcji Emitenta, 

uprawniających do 335.220.459 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 

44,16 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta po jego podwyższeniu oraz 44,16 % 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. 

 

Zgodnie z otrzymaną informacją, żadne podmioty zależne od LC Corp BV nie posiadają akcji 

Emitenta oraz brak jest osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z LC Corp BV do 

wykonywania praw głosu z akcji Emitenta. 

 

Podstawa prawna: art. 70 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). 

 


