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Spółka:   Digitree Group S.A. 
Numer:    30/2022 
Data:    16-11-2022 
 

  

Tytuł: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej 

Zarząd Spółki Digitree S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) w wykonaniu obowiązku 
przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia  29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych, niniejszym informuje o wpłynięciu do Emitenta w dniu 16 listopada 2022 r. zawiadomienia 
od spółki EUVIC sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach o pośrednim nabyciu akcji Emitenta poprzez spółkę 
zależną od EUVIC sp. z o.o. tj. przez EUVIC IT S.A. z siedzibą w Krakowie, w wyniku którego doszło 
do zwiększenia stanu posiadania akcji Emitenta przez EUVIC sp. z o.o. (za pośrednictwem EUVIC IT 
S.A.) powyżej 5% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Digitree Group S.A.  

 
Pełna treść zawiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. 
 
 
Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji 

 

Osoby reprezentujące Spółkę:  

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu 

Przemysław Marcol – Członek Zarządu 

Wiktor Mazur – Członek Zarządu 



Dnia 16 listopada 2022 r.  

EUVIC IT S.A.  

ul. Skarżyńskiego 9, 

31-866 Kraków 

 

 

Digitree Group S.A. 

ul. Raciborska 35A 

44-200 Rybnik 

oraz  

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20,  

00-549 Warszawa  

 

ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZA 

Na podstawie art. 69 ust. 1 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 („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 5 % 

ogólnej liczby głosów w spółce Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Spółka”).  

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy 

zawiadomienie:  

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zawarciem przez EUVIC IT 

S.A. w dniu 14 listopada 2022 r. umowy nabycia w drodze transakcji sesyjnych łącznie 2500 

akcji Spółki. Transakcje nabycia zostały rozliczone w depozycje papierów wartościowych 

w dniu 16 listopada 2022 r., w którym to Euvic IT S.A. dowiedziała się o rozliczeniu transakcji. 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów:  

Przed zmianą Euvic IT S.A. posiadała 124 000 akcji Spółki, stanowiących 4,99% udziału w jej 

kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 124 000 głosów, co stanowiło 4,99% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym 

spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie 

głosów:  



Po zmianie Euvic IT S.A. posiada 126 500 akcji Spółki, stanowiących 5,09% udziału w jej 

kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 126 500 głosów, co stanowi 5,09% 

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające 

akcje spółki:  

Nie występują takie podmioty. 

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

Nie istnieją takie osoby. 

6. Informacja o instrumentach finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy 

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2, tj. 

instrumentów finansowych, które: (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo 

uprawniają lub zobowiązują mnie do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, 

wyemitowanych już przez Spółkę, lub (ii) odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub 

bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych 

określonych w pkt (i), niezależnie od tego czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 

pieniężne. 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów 

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może 

nastąpić nabycie akcji:  

Nie dotyczy.  

8. Liczba głosów z akcji, obliczona 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz 

data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:  

Nie dotyczy. 

9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów:  

Euvic IT S.A. posiada łącznie 126 500 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 5,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki.  

         

         W imieniu EUVIC IT S.A. 

 



Dnia 16 listopada 2022 r.  

EUVIC sp. z  o.o.  

ul. Przewozowa 32, 

44-100 Gliwice 

(Zawiadamiający) 

Digitree Group S.A. 

ul. Raciborska 35A 

44-200 Rybnik 

oraz  

Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20,  

00-549 Warszawa  

 

ZAWIADOMIENIE O POŚREDNIM NABYCIU AKCJI 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) niniejszym zawiadamiam o 

pośrednim przekroczeniu progu 5 % ogólnej liczby głosów w spółce Digitree Group S.A. z 

siedzibą w Rybniku („Spółka”).  

1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy 

zawiadomienie:  

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez spółkę zależną 

od Zawiadamiającego - spółkę EUVIC IT S.A. w dniu 14 listopada 2022 r. umowy nabycia w 

drodze transakcji sesyjnych łącznie 2500 akcji Spółki. Transakcje nabycia zostały rozliczone 

w depozycje papierów wartościowych w dniu 16 listopada 2022 r., w którym to 

Zawiadamiający dowiedział się o rozliczeniu transakcji. 

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów:  

Przed zmianą Euvic sp. z o.o. (Zawiadamiający) posiadał pośrednio poprzez spółkę zależną 

Euvic IT S.A. posiadała 124 000 akcji Spółki, stanowiących 4,99% udziału w jej kapitale 

zakładowym i uprawniających do wykonywania 124 000 głosów, co stanowiło 4,99% ogólnej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.  

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale 

zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej 

liczbie głosów:  



Po zmianie Euvic sp. z o.o. (Zawiadamiający) posiada pośrednio poprzez spółkę zależną Euvic 

IT S.A. posiada 126 500 akcji Spółki, stanowiących 5,09% udziału w jej kapitale zakładowym 

i uprawniających do wykonywania 126 500 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów 

na walnym zgromadzeniu Spółki.  

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające 

akcje spółki:  

Zawiadamiający informuje, że istnieje jeden podmiot zależny od Zawiadamiającego 

posiadający akcje Spółki i jest nim Euvic IT S.A. 

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

Nie istnieją takie osoby. 

6. Informacja o instrumentach finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy 

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2, tj. 

instrumentów finansowych, które: (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo 

uprawniają lub zobowiązują mnie do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, 

wyemitowanych już przez Spółkę, lub (ii) odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub 

bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych 

określonych w pkt (i), niezależnie od tego czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie 

pieniężne. 

7. Liczba głosów z akcji, obliczona 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów 

finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może 

nastąpić nabycie akcji:  

Nie dotyczy.  

8. Liczba głosów z akcji, obliczona 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, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz 

data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:  

Nie dotyczy. 

9. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy 

udział w ogólnej liczbie głosów:  

Zawiadamiający posiada pośrednio poprzez spółkę zależną Euvic IT S.A. posiada łącznie 126 

500 głosów, co stanowi 5,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i 

stanowiących 5,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki.  

W imieniu Zawiadamiającego: 
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