
Gdańsk, 14.09.2021 r. 

 

Zawiadomienie do Spółki o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu spółki publicznej BLIRT S.A.  

 

Akcjonariusz – N50 Cyprus Ltd, podmiot powiązany z Prezesem Zarządu BLIRT S.A. Panem 

Marianem Popinigisem. 

Działając w imieniu i na rzecz spółki N50 Cyprus Limited („Akcjonariusz”) niniejszym 

zawiadamiam w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu udziału w głosach na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki BLIRT S.A. („Spółka”, „Emitent”).  

Zmiana wynika z zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BLIRT S.A. w drodze emisji 329.975 akcji serii P 

o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję oraz zmiany 790.157 akcji imiennych serii A  

na akcje na okaziciela serii A1 z jednoczesną utratą uprzywilejowania co do głosu, o których 

zarejestrowaniu Emitent poinformował w formie raportu bieżącego EBI nr 14/2021 z dnia 

13.09.2021 roku.  

 

Przed zmianą udziału Akcjonariusz posiadał 13.717.136 sztuk akcji Spółki stanowiących 

79,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przysługiwało 13.717.136 głosów  

na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz 70,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki. 

 

Aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 13.717.136 sztuk akcji Spółki stanowiących 78,27% 

udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które przysługuje 13.717.136 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki, oraz 71,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

  

Ponadto informuję, iż podmiot, z którym powiązany jest Akcjonariusz – Pan Marian 

Popinigis, posiada łącznie 2.036.675 akcji imiennych serii A oraz akcji na okaziciela serii B, 

H oraz L Emitenta stanowiących 11,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na które 

przysługuje 3.621.518 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz 18,95% udziału  

w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
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Łącznie aktualny stan posiadania Akcjonariusza i podmiotu, z którym jest powiązany - Pana 

Marian Popinigisa, wynosi 15.753.811 akcji Emitenta, stanowiących 89,89% udziału  

w kapitale zakładowych Spółki, na które przysługuje 17.338.654 głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki oraz 90,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Spółki.  

 

Ponadto informuję, że: 

• nie występują osoby trzecie, z którymi Akcjonariusz miałby zawartą umowę, której 

przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu;  

• Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które po upływie 

terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich 

posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już 

przez Spółkę;  

• Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, które odnoszą się  

do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne 

podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzednim. 

 

 

 

_______________________  

W imieniu N50 Cyprus Limited - Marian Popinigis   

 


