
Kraków, dnia 15 maja 2019 r. 

 

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 

Plac Powstańców Warszawy 1  

skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1 

oraz 

Summa Linguae Spółka Akcyjna  

ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków 

 

Krzysztof Zdanowski („Zawiadamiający”), działając w imieniu własnym oraz w imieniu spółek 

zależnych: Fenomen SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Fenomen”), jako uprawniony do 

samodzielnej reprezentacji Prezes Zarządu oraz w imieniu spółki prawa cypryjskiego Amidio Services 

Limited z siedzibą w Nikozji („Amidio”), jako pełnomocnik, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, że w wyniku rejestracji 

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki związanego z emisją akcji serii J w dniu 13 maja 2019 r., o czym Zawiadamiający powziął wiedzę 

w dniu 14 maja 2019 r. („Zdarzenie 1”) udział Zawiadamiającego (posiadającego akcje Spółki pośrednio 

za pośrednictwem spółki zależnej Fenomen, która posiada akcje Spółki za pośrednictwem spółki 

zależnej tj. Amidio) w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z 26,95% do 24,08%. 

 

Przed Zdarzeniem 1 Zawiadamiający posiadał: 

- akcje Spółki pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej Fenomen, która posiada akcje Spółki za 

pośrednictwem spółki zależnej tj. Amidio: 

 liczba akcji 

% w   

kapitale 

zakładowym  

liczba 

głosów 

% w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

ŁĄCZNIE 638 040  16,38% 898 040  18,34% 

Seria A – akcje imienne, dokumentowe, 

uprzywilejowane 
260 000  6,67% 520 000  10,62% 

Serie B,C,D,E,F,G,I – akcje zwykłe, na okaziciela, 

zdematerializowane 
378 040  9,70% 378 040  7,72% 

 

- akcje Spółki bezpośrednio: 

 liczba akcji 

% w   

kapitale 

zakładowym  

liczba 

głosów 

% w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

ŁĄCZNIE 281 505 7,23% 421 505 8,61% 

Seria A – akcje imienne, dokumentowe, 

uprzywilejowane 
140 000  3,59% 280 000  5,72% 

Serie B,C,D,E,F,G,I – akcje zwykłe, na okaziciela, 

zdematerializowane 
141 505 3,63% 141 505 2,89% 

 



Zatem przed Zdarzeniem 1 łącznie Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio 919 545 akcji 

Spółki stanowiących 23,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 319 545 głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 26,95% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Po Zdarzeniu 1, Zawiadamiający posiada: 

- akcje Spółki pośrednio za pośrednictwem spółki zależnej Fenomen, która posiada akcje Spółki za 

pośrednictwem spółki zależnej tj. Amidio: 

 liczba akcji 

% w   

kapitale 

zakładowym  

liczba 

głosów 

% w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

ŁĄCZNIE 638 040  14,24% 898 040  16,39% 

Seria A – akcje imienne, dokumentowe, 

uprzywilejowane 
260 000  5,80% 520 000  9,49% 

Serie B,C,D,E,F,G,I – akcje zwykłe, na okaziciela, 

zdematerializowane 
378 040  8,44% 378 040  6,90% 

 

- akcje Spółki bezpośrednio: 

 liczba akcji 

% w   

kapitale 

zakładowym  

liczba 

głosów 

% w 

ogólnej 

liczbie 

głosów 

ŁĄCZNIE 281 505 6,28% 421 505 7,69% 

Seria A – akcje imienne, dokumentowe, 

uprzywilejowane 
140 000  3,13% 280 000  5,11% 

Serie B,C,D,E,F,G,I – akcje zwykłe, na okaziciela, 

zdematerializowane 
141 505 3,16% 141 505 2,58% 

 

Zatem po Zdarzeniu 1 łącznie Zawiadamiający posiada aktualnie bezpośrednio i pośrednio 919 545 

akcji Spółki stanowiących 20,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1 319 545 głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 24,08% ogólnej liczby głosów w Spółce. 

Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki innych niż wskazane 

powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie. 

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności 

bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są 

prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub 

bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w 

zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 

pieniężne, a o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie. 

Zawiadamiający: 

 

__________________________ 

Krzysztof Zdanowski 

ul. Strzelców 4a/ 38, 31-422 Kraków 

 

 
W załączeniu: 

- informacja z Rejestru Przedsiębiorców KRS odpowiadająca odpisowi aktualnemu dla Fenomen SPV Sp. z o. o.; 


