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HUB4F|NTEGH sPoŁKA AKCYJNA (H4F)

Ul.Mikoł owska 29

41-400 Mysł owice

l

Komisja Nadzoru Finansowego

Ul.Piękna 20

00-549 Warszawa

Zawiadomienie Akcjonariusza,
' ' ,) _

Na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 Ustawy z dniii 29.07"2005 o ofercie i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanii ,vri"*u obrotu oraz o spół kach publicznych
niniejszym zawiadamiam o zejś ciu prze ze mnie progu 5% ogólnej liczby gł osów w spół ce H4F SA z

1.Data i rodzaj zdarzenia powodujące zmianę:

W dniu dzisiejszym osiągnął em stan akcji 635.0OO szt zbyciem w drodze transakcji sesyjnych na

Rynku New €onnect

2. Liczba akcji i gł osów:

Po zbyciu w dniu dzisiejszym akcjido stanu opisanego w pkt 1- stanowi to 4,7 %o udział u w kapitale
zakł adowym i uprawnia do wykonania 634.500 gł osów, co stanowi 4,7Yo gł osów.

3.Podmioty zależ ne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienie ,posiadające akcje spół ki :

Nie dotyczy'

4,Osoby o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej :

Nie dotyczy

S,Liczba gł osów z akcji ,obliczona w sposób okreś lony w art. 69bust 2 , do których nabycia jest

uprawniony lub zobowĘzany jako posiadacz instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b
ust 1 pkt 2, które nie są wykonywane wył ącznie przezrozliczenie pienięż na, rodzaj lib nazwa tych



.,reffiffi,

instrumentów finansowych ,data ich wygaś nięcia oraz data lub termin w którym nastąpi ]ub moż q
nastąpić  nabycie akcji:

Nie dotyczy

6. Liczba gł osów z akcji ,obliczona w sposób okreś lony w art. 69b ust 3, do których w sposób poś rdni
lub bezpoŚredni odnoszą się instrumenty finansowe , o których ,o*. w art. 69b, ust 1 pkt 2 , rodza!
lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaś nięcia tych instrumentów finansowych :

Nie dotyczy

7.Łączna suma liczby gł osów wskazanych w pkt 2,5,6, ijej procentowy udział  w ogólnej liczbie gł osów

634.500 gł osów co daje 4,7 % ogólnej liczby gł osów.
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