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ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 33 1/3% UDZIAŁU W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU 

SPÓŁKI KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A Z SIEDZIBĄ W ŁODZI  

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 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 (Dz.U. 2016 poz. 

1639, z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie"), niniejszym zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz 

Spółkę Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A z siedzibą w Łodzi (dalej: „Spółka”) o przekroczeniu progu 33 1/3% 

udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiły w wyniku nabycia przeze mnie w dniu 29 marca 

2021r., łącznie 360.000 akcji zwykłych na okaziciela, reprezentujących 3,64% udziału w kapitale 

zakładowym i uprawniających do 360.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,64% 

udziału w ogólnej liczbie głosów. 

2. Przed zmianą stanu posiadania opisaną w pkt 1 powyżej posiadałem 3.002.752 (słownie: trzy miliony 

dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, co stanowiło 30,38% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniało do 3 002 752 (słownie: trzy miliony dwa tysiące 

siedemset pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,38% udziału 

w ogólnej liczbie głosów. 

3. W wyniku zmiany stanu posiadania opisanej w pkt 1 powyżej posiadam 3.362.752 (słownie: trzy 

miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela 

Spółki, co stanowi 34,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 3.362.752 (słownie: 

trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 34,03% udziału w ogólnej liczbie głosów. 

 

Informuję ponadto, że: 

1. Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki. 

2. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie. 

3. Nie posiadam bezpośrednio ani pośrednio instrumentów finansowych, o których mowa 

w art.69b ust. 1 Ustawy o ofercie. 
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