
  Grodzisk Mazowiecki, dnia 16 września 2021 roku 

Reventon sp. z o.o. 

ul. Okulickiego 21 

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

  Komisja Nadzoru Finansowego  

  ul. Piękna 20 

  00-549 Warszawa 

 

  POINTPACK S.A. 

  ul. Józefa Bema 60A  

  01-225 Warszawa 

 

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

o zmniejszenia dotychczas posiadanego udziału i osiągnięciu udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu POINTPACK S.A. z siedzibą w Warszawie  

 

Działając w imieniu Reventon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres 05-

825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Okulickiego 21, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 

0000482574 (dalej „Reventon”), 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 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) (dalej jako „ustawa o ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmniejszeniu 

dotychczas posiadanego udziału i osiągnięciu ponad 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu POINTPACK S.A. 

z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000418228 

(dalej jako „Spółka”). 

Osiągnięcie udziału nastąpiło na skutek sprzedaży przez Reventon w dniu 10 września 2021 roku w wyniku transakcji 

sprzedaży zawartej na rynku NewConnect, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 3 000 akcji Spółki, stanowiących 0,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki 

dającym prawo 3 000 głosów, co stanowi 0,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Przed zmianą udziału Reventon posiadał 225 000 akcji Spółki stanowiących 20,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki 

dającym prawo 225 000 głosów, co stanowiło 20,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Po zmianie udziału Reventon posiada 222 000 akcji Spółki, stanowiących 19,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki, 

dających prawo do 222 000 głosów, co stanowi 19,84% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  

 

Jednocześnie informuję, że nie ma podmiotów zależnych od Reventon posiadających akcje w kapitale zakładowym Spółki. 

Reventon nie zawarł również z jakimkolwiek podmiotem trzecich umów, których przedmiotem byłoby przekazywanie 

uprawnień do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, a zatem nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) 

lit. c ) ustawy o ofercie. 

 

 

 

 

 

____________________________  

Agata Jarska – Członek Zarządu 
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