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ZAWIADOMIENIE 

O ZBYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GRUPA PRACUJ S.A.  
ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

AKCJONARIUSZY GRUPA PRACUJ S.A. 

13 grudnia 2021 r. 

Do: 

Grupa Pracuj S.A. 
ul. Prosta 68  
00-838 Warszawa 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa 
 

Szanowni Państwo, 

W związku ze zbyciem akcji w kapitale zakładowym Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 
68, 00-838 Warszawa) („Spółka”) oraz odpowiadającej im liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, na 
podstawie art. 69 ust. 1 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 („Ustawa o 
Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zbyciu przeze mnie 1.157.773 (jednego miliona stu pięćdziesięciu siedmiu 
tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych na okaziciela stanowiących ok. 1,70% udziału w 
kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 1.157.773 (jednego miliona stu pięćdziesięciu siedmiu tysięcy 
siedmiuset siedemdziesięciu trzech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,70% łącznej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje”), w wyniku rozliczenia w dniu 8 grudnia 2021 r. oferty 
publicznej 15.134.278 akcji Spółki, prowadzonej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego w dniu 16 listopada 2021 r. („Oferta”). 

Akcje zostały zbyte w wyniku rozliczenia Oferty, po cenie 74 PLN za jedną Akcję. 

Przed rozliczeniem Oferty, niżej podpisany posiadał łącznie 6.957.000 akcji Spółki, stanowiących w przybliżeniu 
do jednej setnej procenta 10,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 6.957.000 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 10,22% łącznej liczby głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki. 

Po rozliczeniu Oferty, według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia niżej podpisany posiada łącznie 
5.799.227 akcji Spółki, stanowiących w przybliżeniu do jednej setnej procenta 8,52% kapitału zakładowego Spółki 
i uprawniających do wykonywania 5.799.227 (pięciu milionów siedmiuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy 
dwustu dwudziestu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 8,52% łącznej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto niżej podpisany nie jest uprawniony ani zobowiązany do zbycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów 
finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których 
mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. 
Niżej podpisany informuje również, że nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 
1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do akcji Spółki.  

Z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych, łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej 
liczbie głosów w Spółce posiadanych przez niżej podpisanego została wskazana powyżej. 
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Według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia niżej podpisany nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 
87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 
wykonywania prawa głosu. 

 

 

 

_________________________________ 
Maciej Noga 
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