Raport bieżący nr 27/2015
Data sporządzenia: 2015-06-25
Temat: Zawiadomienia akcjonariuszy dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd HubStyle S.A („Spółka”) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 25 czerwca 2015 r.
zawiadomienia od:
1. Pana Wojciecha Czerneckiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2. Duratonic Investments Ltd.
działających na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami).
1. Akcjonariusz Wojciech Czernecki poinformował Spółkę iż jego pośredni i bezpośredni
udział w ogólnej liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zwiększeniu do poziomu ponad 50%
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek objęcia akcji w podwyższonym kapitale
zakładowym na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24
kwietnia 2015 roku oraz rejestracji 23 czerwca 2015 r przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym spółka
„HubStyle” S.A. poinformowała raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.
Przed zmianą Akcjonariusz posiadał pośrednio i bezpośrednio 2 031 456 akcji Spółki, co
uprawniało do 2 031 456 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 27,15 % ogólnej
liczby głosów i 27,15% w kapitale zakładowym HubStyle S.A.
W wyniku zmiany liczba posiadanych przez Pana Wojciecha Czerneckiego bezpośrednio i
pośrednio akcji zwiększyła się i aktualnie wynosi 10 580 506 akcji, które uprawniają do 10 580 506
głosów. Obecnie posiadane bezpośrednio i pośrednio akcje stanowią łącznie 65,99% ogólnej liczby
głosów, co stanowi 65,99% w kapitale zakładowym spółki „HubStyle” S.A.
Podmioty zależne od akcjonariusza - Duratonic Investments Ltd. posiadają akcje Spółki
HubStyle S.A. Duratonic Investment przez zmianą posiadała bezpośrednio 1 940 000 akcji i głosów w
HubStyle S.A. co stanowiło 25,93 % w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów HubStyle. Po
zmianie Duratonic Investment posiada bezpośrednio 9 970 922 akcji i głosów w HubStyle S.A. co
stanowi 62,196 % w jej kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariusz mając na względzie dyspozycję art. 87 ust. 5 punkt 1 ustawy o ofercie,
przypadające powyższemu podmiotowi głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki wliczył do liczby
głosów przypadających mu w związku z faktem, iż po zmianie posiada bezpośrednio 609 580 akcji i
głosów Spółki HubStyle, które stanowią 3,80 % ogólnej liczby głosów i jej kapitale zakładowym
Spółki.
Jednocześnie Akcjonariusz poinformował, iż nie zawarł umów z osobą trzecią, której
przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

2. Akcjonariusz Duratonic Investments Ltd. poinformował Spółkę, iż jego udział w ogólnej
liczbie głosów w HubStyle S.A. uległ zwiększeniu do poziomu ponad 50%.

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła na skutek objęcia akcji w podwyższonym
kapitale zakładowym na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 24 kwietnia 2015 roku oraz rejestracji 23 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
o czym spółka „HubStyle” S.A. poinformowała raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 23 czerwca 2015
r.
Przed nabyciem akcji Akcjonariusz posiadał 1 940 000 akcji uprawniających do wykonywania 1
940 000 głosów w HubStyle S.A., co stanowiło 25,93 % w kapitale zakładowym i 25,93 % w ogólnej
liczbie głosów HubStyle.
Po ww. zmianie spółka Duratonic Investments Limited posiada 9 970 922 akcji uprawniających do
9 970 922 głosów w HubStyle S.A. co stanowi 62,196 % w jej kapitale zakładowym i 62,196 % w
ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, które posiadają
akcje Spółki „HubStyle” S.A. oraz że nie zawarł umów z osobą trzecią, której przedmiotem jest
przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

