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Art. 70 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
Treść raportu:
Zarząd spółki Imagis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając
na podstawie art. 70 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 informuje o otrzymaniu w dniu 2 lipca 2015 r. zawiadomienia od Marcina
Niewęgłowskiego („Akcjonariusz 1”) oraz Rafała Trusiewicza („Akcjonariusz 2”) (łącznie
„Członkowie Porozumienia”) o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki.
Zawiadomienie zostało złożone w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w związku z art. 69 ust. 1 pkt
1 Ustawy.
Członkowie Porozumienia poinformowali, że:
1) w dniu 29.06.2015 r. pomiędzy Członkami Porozumienia zostało zawarte ustne
porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki zwołanym na dzień 30.06.2015 r. („Porozumienie”),
2) na skutek zawarcia Porozumienia, Członkowie Porozumienia przekroczyli łącznie
procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 5%.
Stosownie do treści zawiadomienia, przed zawarciem Porozumienia, Akcjonariusz 1 posiadał
889.835 akcji Spółki, stanowiących 7,91% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających
do 889.835 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 7,91% ogólnej
liczby głosów w Spółce.
Stosownie do treści zawiadomienia, przed zawarciem Porozumienia Akcjonariusz 2 posiadał
28.169 akcji Spółki, stanowiących 0,25% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających
do 28.169 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujących 0,25% ogólnej
liczby głosów w Spółce.
Stosownie do zawiadomienia, po zawarciu Porozumienia stan posiadania akcji
poszczególnych Członków Porozumienia (tj. Akcjonariusza 1 oraz Akcjonariusza 2) nie uległ
zmianie.
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Zgodnie z zawiadomieniem, po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają
łącznie 918.004 akcje Spółki, stanowiące 8,16% kapitału zakładowego Spółki oraz
uprawniające do 918.004 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, reprezentujące 8,16%
ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zawiadamiający wskazali, iż zakres Porozumienia nie obejmuje uzgodnień dotyczących
wspólnego nabywania lub zbywania akcji Spółki przez Członków Porozumienia, jak również
zgodnego głosowania przez Członków Porozumienia na Walnych Zgromadzeniach Spółki
innych niż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2015 r. oraz prowadzenia
przez nich trwałej polityki wobec Spółki. Niemniej jednak aktualnie każdy z Członków
Porozumienia nie wyklucza samodzielnego zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej
liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia zawiadomienia.
Ponadto Członkowie Porozumienia poinformowali, że nie istnieją podmioty zależne względem
Członków Porozumienia w rozumieniu Ustawy, które posiadają akcje Spółki, a także
wskazali, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.
Dodatkowo, Akcjonariusz 1 (który złożył zawiadomienie) wyjaśnił w zawiadomieniu, iż
Akcjonariusz 2 jako Członek Porozumienia, działając na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy,
upoważnił Akcjonariusza 1 do dokonywania zawiadomień dotyczących zmiany stanu
posiadania akcji Spółki objętych Porozumieniem, tj. realizowania obowiązku wynikającego z
art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 Ustawy.

___________________
Jerzy Cegliński
Wiceprezes Zarządu

_______________________
Rafał Berliński
Prezes Zarządu

2

