
Warszawa, 11 sierpnia 2022 r.  

Comp Spółka Akcyjna 
ul. Jutrzenki 116, 
02-230 Warszawa 

Do:  
Komisji Nadzoru Finansowego 
ul. Piękna 20 
00-549 Warszawa  

D.W.: 

Comp Spółka Akcyjna 
ul. Jutrzenki 116, 
02-230 Warszawa 

 

Zawiadomienie  
w trybie art. 69a ust.1 pkt. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy o ofercie publicznej 

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych 

W związku z przepisem art. art. 69a ust.1 pkt. 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 17 września 2021 r.; Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) działając 
w imieniu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informujemy, iż Spółka w wyniku 
rejestracji w dniu 5 sierpnia 2022 r. umorzenia kapitału zakładowego, o którym Spółka informowała raportem 
bieżącym nr 30/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. i wynikłej z tego zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce łączny udział 
jednostek z grupy kapitałowej Spółki uległ zmniejszeniu poniżej 15% oraz o więcej niż 2% ogólnej liczby głosów, 
a w przypadku Spółki bezpośrednio dodatkowo poniżej 5% ogólnej liczby głosów, zgodnie z poniższą tabelą: 

Podmiot Liczba akcji 
przed 
zdarzeniem 

% udział 
akcji w 
kapitale 
zakładowym 
przed 
zdarzeniem 

Liczba 
głosów 
przed 
zdarzeniem 

% udział 
głosów w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 
przed 
zdarzeniem 

Liczba 
akcji po 
zdarzeniu 

% udział 
akcji w 
kapitale 
zakładowym 
po 
zdarzeniu 

Liczba 
głosów 
po 
zdarzeniu 

% udział 
głosów w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 
po 
zdarzeniu 

Comp S.A. 
wraz z 
jednostkami 
zależnymi, 
w tym: 

1.136.279 19,20% 1.136.279 19,20% 828.639 14,77% 828.639 14,77% 

Comp S.A.* 456.640 7,72% 456.640 7,72% 149.000 2,66% 149.000 2,66% 
Comp 
Centrum 
Innowacji 
sp. z o.o.* 

679.639 11,48% 679.639 11,48% 679.639 12,11% 679.639 12,11% 

* z siedzibą w Warszawie. 

Spółka oraz jej jednostki zależne nie zawierały umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do 
wykonywania prawa głosu. 

 

Krzysztof Morawski        Andrzej Wawer 

Wiceprezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu 


		2022-08-11T18:42:52+0200
	Andrzej Wawer


		2022-08-11T20:19:25+0200
	Krzysztof Morawski




