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ZAWIADOMIENIE 
 

Ja Piotr Szynalski (dalej zwany „Zawiadamiającym”), działając w imieniu własnym oraz w imieniu żony 
Renaty Szynalskiej, w odniesieniu do spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. 
Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000366338, („Spółka” lub „Emitent”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5), 
art. 87 ust. 3 oraz art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 – dalej „Ustawa”), zawiadamiam o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie 
głosów w Spółce poniżej 5 %. 
 
Poniżej przekazuję informacje o: 
 
1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 
 
Zmiana udziału nastąpiła w dniu 13 stycznia 2023 r. wskutek rozliczenia cywilnoprawnej umowy sprzedaży 
139.391 akcji Spółki, oznaczonych kodem ISIN: PLCFBPS00027 („Zdarzenie”). 
 
2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym 
spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
 
Bezpośrednio przed zmianą udziału Zawiadamiający posiadał 418.174 akcje Spółki, stanowiące 4,55 % 
kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 418.174 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 
4,55 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  
 
Bezpośrednio przed zmianą udziału, małżonka Zawiadamiającego, Pani Renata Szynalska posiadała 
128.000 akcji Spółki, stanowiące 1,39 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 128.000 głosów na 
walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 1,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  
 
Łącznie przed zmianą udziału Zawiadamiający wraz małżonką, Panią Renatą Szynalską, posiadali 546.174 
akcje Spółki, stanowiące 5,94 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 546.174 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  
 
3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o 
liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 
 
Po Zdarzeniu, Zawiadamiający bezpośrednio posiada 278.783 akcji Spółki, stanowiące 3,03 % kapitału 
zakładowego Spółki, uprawniające do 278.783 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 3,03 % 
ogólnej liczby głosów w Spółce. Natomiast żona Zawiadamiającego, Pani Renata Szynalska, posiada 
128.000 akcji Spółki, stanowiących 1,39 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 128.000 głosów 
na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,39 % ogólnej liczby głosów w Spółce.  
 
Po Zdarzeniu, łącznie Zawiadamiający wraz z żoną Panią Renatą Szynalską, posiadają 406.783 akcje 
Spółki, stanowiące 4,42 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 406.783 głosów na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,42 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 



 
4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje 
spółki; 
 
Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, w 
rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy, posiadających akcje Spółki. 
 
5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy; 
 
Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) 
Ustawy. 
 
6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest 
uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b 
ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są 
wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów 
finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić 
nabycie akcji 
 
Nie dotyczy 
 
7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób 
pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 
rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów 
finansowych; 
 
Nie dotyczy 
 
8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w 
ogólnej liczbie głosów. 
 
Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, Zawiadamiający posiada 406.783 głosów w na walnym 
zgromadzeniu Spółki, stanowiące 4,42 % ogólnej liczby głosów w Spółce. 
 
 
 

 
Piotr Szynalski 
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