Warszawa, 27.05.2020 r.

Raport ESPI 5-2020
Otrzymanie zawiadomień w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych, Zarząd Spółki Pointpack S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 maja 2020
r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta od Pawła Jarskiego, EFF BV oraz Reventon Sp. z o.o.
Przedmiotowe pisma stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Piosik -Prezes Zarządu

Załączniki:

Grodzisk Mazowiecki, dnia 27 maj 2020 r.
Reventon sp. z o. o.
ul. Okulickiego 21
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa
PointPack S.A.
ul. Józefa Bema 60a
01-225 Warszawa

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej o zmianie dotychczas
posiadanego udziału o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki PointPack S.A.
Działając w imieniu Reventon sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, na
podstawie art. 69 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 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) (dalej jako „ustawa o
ofercie”) zawiadamiam, że Reventon sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zbył
ponad 5% akcji spółki PointPack S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wpisanej
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000562846,
kod ISIN PLPNTPK00014 („Spółka”).
Zdarzenie powodujące zmianę udziału: transakcja sprzedaży udziałów w alternatywnym
systemie obrotu (ASO) w dniu 22.05.2020 r.
Przed zmianą udziału Reventon sp. z o.o. posiadał 492 500 akcji Spółki stanowiących
44,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki dającym prawo do 492 500 głosów, co
stanowiło 44,02 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po zmianie udziału Reventon posiada 412 000 akcji Spółki stanowiących 36,82% udziału
w kapitale zakładowym Spółki dającym prawo do 412 000 głosów, co stanowi 36,82%
udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że podmioty zależne od Reventon sp. z o. o. nie posiadają akcji w
kapitale zakładowym Spółki. Reventon sp. z o. o. 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.
Paweł Jarski – Prezes Zarządu

Grodzisk Mazowiecki, dnia 27 maj 2020 r.
Paweł Jarski
Adres do doręczeń:
ul. Traugutta 42a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Pointpack.pl S.A.
ul. Józefa Bema 60a
01-225 Warszawa
Polska / Poland
Zawiadomienie z art. 69a Ustawy o ofercie publicznej o zmianie posiadanego udziału
o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
PointPack S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
Ja, Paweł Jarski, działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 69 ust. 2 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 2019 r. poz. 623 z późn.
zm.) (dalej jako „ustawa o ofercie”) niniejszym zawiadamiam o pośrednim zmniejszeniu dotychczas
posiadanego udziału o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki
POINTPACK S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 418228, ISIN PLPNTPK00014 (dalej jako „Spółka”)
Pośrednie zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału nastąpiło w dniu 22 maja 2020 roku na
skutek zbycia ponad 5% akcji PointPack S.A. przez Reventon spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
- spółkę zależną od EFF B.V. z siedzibą w Maastricht, Holandia, w drodze transakcji zawartej na rynku
alternatywnego systemu obrotu New Connect.
Przed zmianą udziału posiadałem pośrednio 492 500 akcji Spółki stanowiących 44,02% udziału w
kapitale zakładowym Spółki dającym prawo 492 500 głosów, co stanowiło 44,02 % w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed zmianą udziału nie posiadałem bezpośrednio akcji Spółki w rozumieniu przepisów
o ofercie.
Po zmianie udziału posiadam pośrednio 412 000 akcji Spółki, stanowiących 36,82% udziału w kapitale
zakładowym Spółki, dających prawo do 412 000 głosów, co stanowi 36,82% głosów w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że inne podmioty zależne ode mnie nie posiadają akcji w kapitale zakładowym
Spółki. Nie zawarłem 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.
Paweł Jarski

Maastricht-Aiport, 27/05/2020
EFF B.V
Europalaan 24
6199AB Maastricht-Aiport
The Netherlands/Holandia
Komisja Nadzoru Finansowego
Polish Financial Supervision Authority
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa / Warsaw
Polska / Poland
Pointpack.pl S.A.
ul. Józefa Bema 60a
01-225 Warszawa
Polska / Poland

Zawiadomienie z art. 69a Ustawy o ofercie
publicznej - zmniejszenie udziału o więcej
niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym
zgromadzeniu spółki PointPack S.A.

Notification pursuant to Article 69a of the Act
on public offering – decrease of the share
more than 5% of the total number of votes at
the general meeting of the company
PointPack S.A.

Działając w imieniu EFF B.V. z siedzibą w
Maastricht, Europalaan 24, 6199AB MaastrichtAiport,
Holandia
zarejestrowanym
w
holenderskim rejestrze handlowym pod
numerem 71581979, na podstawie art. 69a w
zw. z art. 69 ust. 2 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. 2019.623;
zm.: Dz. U. 2019.2217.) („ustawa o ofercie”)
zawiadamiamy, że podmiot zależny od EFF B.V.
– Reventon Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku
Mazowieckim zbył ponad 5% akcji PointPack
S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
wpisanej
do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
418228, kod ISIN PLPNTPK00014 („Spółka”).

Acting in the name of EFF B.V. with its registered
office at Europalaan 24, 6199AB MaastrichtAiport, The Netherlands registered in the Dutch
trade register under the number 71581979,
pursuant to Article 69 of the Act of the 29th July,
2005 on public offering and conditions of
introduction of financial instruments into an
organized trading system and on public
companies (uniform text Journal of Laws of
2019.623; as amended) (the Act on public
offering) we hereby notify that the subsidiary of
EFF B.V. – Reventon Ltd. seated in Grodzisk
Mazowiecki disposed over 5% of the shares of
PointPack S.A. seated in Grodzisk Mazowiecki,
registered in the polish trade register of the
National Court Register under the number of
418228, ISIN PLPNTPK00014 (“the Company”).

Łączny udział posiadany pośrednio od EFF B.V.
wynosi 412 000 akcji Spółki, stanowiących
36,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki,
dających prawo do 412 000 głosów, co stanowi
36,82% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu PointPack S.A.

The total share capital held indirectly EFF B.V. is
412 000 shares of the Company, representing
36,82% of the Company’s share capital, giving the
right to 412 000 votes, representing 36,82% votes at
the total votes at the General Meeting of PointPack
S.A.

Zdarzenie powodujące zmianę udziału: The event that changes the share:
sprzedaż w dniu 22 maja 2020 roku w The sale on the May 22nd 2020 on the NewConnect
alternative trading system.
alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
Przed zdarzeniem powodującym zmianę
udziału EFF posiadał pośrednio 492 500 akcji
Spółki stanowiących 44,02% udziału w kapitale
zakładowym Spółki dającym prawo 492 500
głosów, co stanowiło 44,02 % w ogólnej liczbie
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Before the event causing the change of share
EFF B.V. held indirectly 492 500 shares of the
Company, representing 44,02% of the Company’s
share capital, giving 492 500 votes, representing
44,02% votes at the total votes at the General Meeting
of the Company.

Jednocześnie informuję, że EFF B.V. oraz In additional I inform that EFF B.V. and no other
podmioty inne zależne od EFF nie posiadają subsidiary of EFF B.V. holds any shares in the
akcji w kapitale zakładowym Spółki.
share capital of the Company.
EFF nie zawarł również z jakimkolwiek
podmiotem
trzecim
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.

EFF B.V. has not entered into any agreement with
any third party of the transfer of rights to exercise
the voting rights from the shares of the Company,
so there is no persons referred to in Article 87,
paragraph 1 point 3 letter c) of the Act on public
offering.

Paweł Jarski – Dyrektor / Director __________________________________________________________

