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ZAWIADOMIENIE 

 

Katowice, 22 lutego 2023 r. 

 

Od: 

 

Andrzej Wychowaniec 

[adres] 

 

Do: 

 

1. Komisja Nadzoru Finansowego 

ul. Piękna 20 

00-549 Warszawa 

 

2. Incuvo S.A. 

ul. Ligocka 103 

40-568 Katowice 

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy 

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym 

zawiadamiam o: 

bezpośrednim zbyciu przeze mnie łącznie 1.128.450 akcji w kapitale zakładowym spółki Incuvo S.A., 

spółki akcyjnej założonej oraz istniejącej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Katowicach, przy ul. 

Ligockiej 103, 40-568 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000642202 („Spółka”) stanowiących około 7,9% udziału w kapitale 

zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1.128.450 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących około 7,9% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku 

rozliczenia w dniu 17 lutego 2023 r. transakcji zawartej w wykonaniu umowy przeniesienia 1.128.450 

akcji Spółki tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) zawartej w dniu 15 lutego 2023 r. pomiędzy mną i 

PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000812668 („Zbycie”). 

Przed Zbyciem posiadałem bezpośrednio 1.438.060 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości 

nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących około 10,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających 

do wykonywania 1.438.060 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 10,07% łącznej 

liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po Zbyciu, według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia, posiadam bezpośrednio 279.610 akcji 

zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,50 PLN każda, stanowiących 1,96% kapitału 

zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 279.610 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki, stanowiących 1,96% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto informuję, że: 

a) nie istnieją podmioty zależne ode mnie, które posiadają akcje Spółki lub instrumenty finansowe, o 

których mowa w art. 69b Ustawy o Ofercie; 

a) nie jestem stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do 

wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie; 
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b) nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jestem uprawniony lub zobowiązany do 

nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie; oraz 

d) nie jestem posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących 

się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie, przysługuje mi 279.610 głosów na walnym zgromadzeniu 

Spółki stanowiących 1,96% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

  

 

 

Podpis: [podpis] 

Imię i nazwisko: Andrzej Wychowaniec 

  

 


