
Poznań, dnia 05.06.2020 r. 
 
Zawiadamiający: 
STARCOM INVEST Sp. z o.o. 
Ul. Długa 10 
61-005 Poznań 

 
 
Do: 1. Komisja Nadzoru Finansowego 

Ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa, skr poczt. 419 

  
2. STARHEDGE S.A. 

    Ul. Łączyny 5 
    02-820 Warszawa 

 
Podstawa prawna:  
art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2015 roku o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (t.j. Dz.U.  2019 r. poz. 623 ze zm.) – zwana dalej „Ustawą o Ofercie”. 
 

Działając w imieniu STARCOM INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 
0000729525 – zwanej dalej „Spółką” informuję, że w związku z zawartą przez Spółkę w dniu 
03.06.2020 roku umową cywilnoprawną, do której zawarcia doszło poza obrotem 
regulowanym, Spółka nabyła 23.700.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy) 
akcji zwykłych na okaziciela Spółki STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 
0000017849) – zwanej dalej „Emitentem”,  stanowiących łącznie w zaokrągleniu 26,93 % 
(słownie: dwadzieścia sześć procent dziewięćdziesiąt trzy setne) kapitału zakładowego 
Emitenta i dających łącznie prawo do 23.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta, co stanowi w zaokrągleniu 26,93 % (słownie: dwadzieścia sześć 
procent dziewięćdziesiąt trzy setne) łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Emitenta. 

W konsekwencji powyższego niniejsze zawiadomienie jest dokonywane w związku ze 
osiągnięciem 26,93% ogólnej liczby głosów w spółce Emitenta, stosownie do treści art. 69  
ust. 1 pkt 1) Ustawy o Ofercie. 

Przed zawarciem w/w umowy, Spółka posiadała łącznie 0 (słownie: zero) akcji 
zwykłych na okaziciela Emitenta stanowiących 0,00 % (słownie: zero) udziału w kapitale 
zakładowym Emitenta i uprawniających do 0 (słownie: zera) głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, i dających prawo do 0 (słownie: zera) głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 0% (słownie: zero) w ogólnej 
liczbie głosów w spółce Emitenta.  

W konsekwencji powyższego, po dokonaniu wskazanej powyżej transakcji, Spółka 
aktualnie posiada 23.700.000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela Emitenta,  stanowiących łącznie w zaokrągleniu 26,93 % (słownie: 
dwadzieścia sześć procent dziewięćdziesiąt trzy setne) kapitału zakładowego Emitenta i 
dających łącznie prawo do 23.700.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Emitenta, co stanowi w zaokrągleniu 26,93 % (słownie: dwadzieścia sześć procent 
dziewięćdziesiąt trzy setne) łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 
Emitenta. 
 



 Spółka w związku z celami inwestycyjnymi nie wyklucza dalszego zmniejszenia lub 
zwiększenia ilości posiadanych akcji Emitenta. 

Jednocześnie informuję, że Spółka: 
- nie posiada zależnych od siebie podmiotów posiadających akcje Emitenta; 
- nie zawarła z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem jest przekazanie 

uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta;  
- nie jestem uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Emitenta, jako 

posiadacz instrumentów finansowych o których w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy 
o Ofercie; 

- nie posiada żądnych praw do głosów z akcji Emitenta obliczonych w sposób 
określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni 
lub bezpośredni  odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 
69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie.  

 
 
Prezes Zarządu  
Sławomir Stawierski         
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnbzg43dsltqmfyc4nbygizdsnjyg4

