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Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby
głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów

Na podstawie przepisu art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 87  ust. 1 pkt 5. i  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 przekazuję następujące informacje.

W  wyniku  dokonania  transakcji  sprzedaży  600 akcji  spółki  DEKTRA  SA  w  dniu  24

listopada  2022  r.  nastąpiło  zmniejszenie  dotychczasowego  posiadanego  udziału  o  co

najmniej  1  % ogólnej  liczby  głosów.  Łączna  cena  sprzedaży  to  7.689  zł,  średnia  cena

sprzedaży: 12,82 zł. 

Z uwagi na to, że Maciej Stefański i Beata Stefańska są małżeństwem, zgodnie z art. 87 ust. 4

ustawy  o  ofercie  publicznej  pomiędzy  nimi  domniemywa  się  istnienie  porozumienia,  o

którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej (tj. porozumienia dotyczącego

nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki). Z uwagi na pokrewieństwo pomiędzy Maciejem

Stefańskim  i  Wiesławą  Stefańską,  zgodnie  z  art.  87  ust.  4  ustawy  o  ofercie  publicznej

pomiędzy nimi domniemywa się istnienie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5

ustawy o ofercie publicznej (tj. porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki publicznej

lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec

spółki).
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Przed  zmianą  udziału  zobowiązującego  mnie  do  złożenia  niniejszego  zawiadomienia

posiadałem wraz z osobami powiązanymi łącznie 751.087 akcje spółki DEKTRA SA (w tym

500.000  akcji  imiennych  uprzywilejowanych  serii  A  oraz  251.087  akcji  zwykłych  na

okaziciela pozostałych serii)  co stanowiło 68,03 % udziału w kapitale zakładowym spółki

oraz 1.251.087 głosów z tych akcji co stanowiło 78,00 % głosów w ogólnej liczbie głosów

(osoby powiązane: pani Beata Stefańska – żona, pani Wiesława Stefańska - matka). 

Po dokonaniu przez Macieja Stefańskiego transakcji z dnia 24.11.2022 r., Maciej Stefański

wraz z osobami powiązanymi posiada łącznie 750.487 akcji DEKTRA S.A. co stanowi 

67,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz 1.250.487 głosów co stanowi 77,96 % głosów

w ogólnej liczbie głosów. W tym: 

                           - 500.000 akcji to nie dopuszczone do obrotu akcje serii A

                           - 250.487 akcji to akcje serii B, C i D

osoby powiązane to pani Beata Stefańska – żona oraz pani Wiesława Stefańska - matka. 

Nie wykluczam zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od daty 

złożenia zawiadomienia jednakże ostateczna decyzja uzależniona będzie od kształtowania się 

sytuacji rynkowej oraz zachowania się kursu akcji Spółki DEKTRA SA

Dodatkowo informuję, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje spółki 

DEKTRA SA. 

Tryb  zawarcia  wszystkich  transakcji  –  notowania  ASO  New  Connect,  Giełda  Papierów

Wartościowych w Warszawie, sesja zwykła.

Informuję, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie

publicznej.

Informuję, że nie posiadam pośrednio ani bezpośrednio instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące transakcji od poprzedniego zawiadomienia przesyłam 

poniżej:



24.08.2022 – 6.290 akcji w średniej cenie 16,07 zł

25.08.2022 – 1.110 akcji w średniej cenie 16,00 zł

26.08.2022 – 2.745 akcji w średniej cenie 14,00 zł

09.09.2022 – 267 akcji w średniej cenie 14,40 zł

10.11.2022 – 800 akcji w średniej cenie 13,17 zł

14.11.2022 – 2.084 akcje w średniej cenie 13,05 zł

15.11.2022 – 690 akcji w średniej cenie 12,93 zł

16.11.2022 – 225 akcje w średniej cenie 13,01 zł

17.11.2022 – 308 akcji w średniej cenie 13,01 zł

18.11.2022 – 762 akcji w średniej cenie 13,01 zł

23.11.2022 – 1.248 akcji w średniej cenie 12,73 zł

24.11.2022 – 600 akcji w średniej cenie 12,82 zł

Z poważaniem,

Maciej Stefański


	Komisja Nadzoru Finansowego

