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Warszawa, 23 sierpnia 2022 r. 

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

skr. poczt. 419 

oraz 

e-Muzyka S.A.  

ul. Zwycięzców 18 

03-941 Warszawa 

KRS: 0000283018 

(„Spółka”) 

 

W imieniu Empik S.A., z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000636785) („Empik”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 

2 pkt 2) ustawy o ofercie1, niniejszym zawiadamiamy o nabyciu, 22 sierpnia 2022 r., 436.054 akcji zwykłych Spółki, 

reprezentujących (w zaokrągleniu) 3,08% w ogólnej liczbie głosów oraz kapitału zakładowego Spółki („Transakcja”). 

1. Przed dokonaniem Transakcji, Empik posiadała 12.674.963 akcje Spółki, reprezentujące ok. 89,51% wszystkich akcji 

w Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 12.674.963 głosów w Spółce, reprezentujących 

ok. 89,51% wszystkich głosów w Spółce.  

2. Po dokonaniu Transakcji, Empik posiada 13.111.017 akcje Spółki, reprezentujące ok. 92,59% wszystkich akcji w 

Spółce i w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniających do 13.111.017 głosów w Spółce, reprezentujących ok. 

92,59% wszystkich głosów w Spółce.  

3. Empik nie sprawuje kontroli nad jakimikolwiek podmiotami zależnymi posiadającymi akcje Spółki. W odniesieniu do 

Empik nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c. ustawy o ofercie. 

4. Empik nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności, bezwarunkowo uprawniają 

lub zobowiązują Empik do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, 

lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków 

instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy o ofercie. W związku z 

powyższym, Empik nie posiada głosów z akcji wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 7) i 8) ustawy o ofercie, 

natomiast łączna suma liczby głosów oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce został wskazany 

powyżej. 

W imieniu Empik S.A.: 

____________________ ____________________ 

 

 
1 ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) 
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