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ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 

W SPÓŁCE  IMMERSION GAMES  S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 

 

 

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 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. 2016 poz. 1639, z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz Immersion 

Games S.A. z siedzibą w Warszawie o zmianie mojego zaangażowania kapitałowego oraz udziału w ogólnej liczbie 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Immersion Gamnes S.A. z siedzibą w Warszawie  („Immersion”). 

 

 

1. W wyniku realizacji pakietowej transakcji sprzedaży 150.000 sztuk akcji w dniu 24. marca 2022 roku 

zrealizowanej poza regulowanym rynkiem obrotu GPW  zmianie uległ mój  udział  w kapitale 

zakładowym oraz w ogólnej liczbie  głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Immersion Games  S.A.,  

2. Przed realizacją powyższej transakcji posiadałem  711.500  akcji Immersion Games S.A. 

S.A., stanowiących 22,20% udziału w kapitale zakładowym   oraz reprezentujących 711.500 głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Immersion Games, co stanowiło 22,20% udziału w ogólnej liczbie głosów.  Po 

powyższej zmianie posiadam  561.500  akcji Immersion Games S.A.  stanowiących 17,52% udziału w 

kapitale zakładowym oraz reprezentujących 561,500  głosów na Walnym Zgromadzeniu Immersion 

Games S.A., co stanowi 17,52%  udziału w ogólnej liczbie głosów.  

3. Informuję, iż nie posiadam pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w 

art. 69b ust. 1 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. 

2016 poz. 1639, z późn. zm.). 

4. Informuję, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) 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. 2016, poz. 1639, z późn. zm.). 
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